
CM\816791HU.doc PE441.356v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

11.5.2010

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: N.S. német állampolgár által benyújtott 1660/2009. számú petíció a görög 
Zakinthos szigetén egy építési projekt kapcsán az uniós forrásokkal történő 
állítólagos visszaélésekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a görög Zakinthos-szigeten kivitelezésre kerülő építési projektre utal, 
amelynek költségeit 75%-ban az ERFA fedezi. A petíció benyújtója rámutat, hogy a projekt 
célja nem világos, mivel egyelőre egy félkész sportpálya és a hozzá tartozó, cél nélküli 
parkoló készült el. Egyidejűleg hangsúlyozza, hogy a projekt helyszíne egy bezárt kőfejtő, 
amely korábban illegális hulladéklerakóként funkcionált. Mivel a petíció benyújtója úgy véli, 
hogy az említett eset kiválóan példázza az uniós forrásokkal való súlyos visszaéléseket, arra 
kéri az Európai Parlamentet, hogy foglalkozzon az üggyel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 24. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

Az illetékes irányító hatóságtól kapott tájékoztatás alapján a projekt a görög Zakinthos-
szigeten található Laganas üdülőterületen elhelyezkedő illegális hulladéklerakó 
rendbehozatalát érinti. Az illegális hulladéklerakó egy elhagyott kőfejtő területén helyezkedett 
el. A projekt összesített költségvetése 593 000 EUR. A gyakorlati munka hulladékgyűjtésből 
és a régi épületek lebontásából, sziklazúzásból, talaj-kiegyenlítésből, agyaggal való 
feltöltésből, szennyvízelvezetők lefektetéséből, szennyvízárok-ásásból, támaszfalak, fémajtók 
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elhelyezéséből és növények ültetéséből áll. 

A projekt által érintett területen található egy hirdetőtábla, amelyen az áll, hogy a projekt 
megfelel a társfinanszírozott projektekre vonatkozó, a nyilvánossággal és tájékoztatással 
kapcsolatos szabályoknak (az 1828/2006/EK bizottsági rendelet 8. cikke). Bármilyen további 
munkát és/vagy használatot a végső kedvezményezettnek kell finanszíroznia.
Az illetékes irányító hatóság ellátogatott a területre és rámutatott néhány olyan kérdésre, 
amelyekkel kapcsolatban a végső kedvezményezettnek intézkednie kell (mint a sziklapadok 
további beültetése növényekkel, karbantartás stb.) ahhoz, hogy maradéktalanul teljesítse a 
projekt célkitűzéseit. E munkálatok költségeit a végső kedvezményezettnek kell állnia. A 
munkálatok végeztével és a teljes mértékben működő- és üzemképes projekt kivitelezésének 
megvalósulásával az irányító hatóság tanúsítja, hogy a végső kedvezményezett eleget tett 
kötelezettségeinek. Ha a végső kedvezményezett a megállapított határidőn belül ezt 
elmulasztja, az uniós társfinanszírozást vissza kell fizetni. Különösen, amikor a Bizottság 
lezárja a 2000–2006-os időszakra vonatkozó operatív programokat, megerősítést kér az 
érintett tagállamtól arról, hogy a visszafizetési kötelezettség által érintett projektek mind 
működőképesek-e, a támogatásnyújtást megfelelően hajtották-e végre, és az érintett 
programok célkitűzéseit elérték-e. A tagállamnak az érintett program lezárására vonatkozó 
végső jelentés benyújtási határidejét követő legfeljebb két éven belül a saját költségén 
vállalnia kell valamennyi befejezetlen vagy működésképtelen projekt befejezését vagy 
működőképessé tételét.

Következtetés

A rendelkezésre álló információk alapján az uniós finanszírozással való bármilyen visszaélés 
a Bizottság szerint nem megállapítható. Ellenkezőleg: az illetékes irányító hatóság szorosan 
felügyeli a projektet és biztosítja az uniós szakpolitikáknak való megfelelést. A befejezetlen 
vagy működésképtelen projektekre vonatkozó egyes kérdéskörök vonatkozásában az irányító 
hatóságok felkeresik a végső kedvezményezettet, és elvárják, hogy a projekt lezárásához 
szükséges dokumentumok benyújtási határidejétől számított két éven belül tegyen eleget 
kötelezettségeinek.

A Bizottság hangsúlyozni szeretné, hogy a hulladékgazdálkodás az egyik legnagyobb 
jelentőségű környezetvédelmi kérdés. A korábbi illegális hulladéklerakók rendbehozatala –
összhangban az 1999/31/EK és a 2008/98/EK irányelvekkel – csak előnnyel jár a közösség 
számára, továbbá nélkülözhetetlen a természetvédelem szempontjából. Ezenkívül az illegális 
hulladéklerakók áthelyezése és azok jogilag megfelelően működő lerakóként történő további 
üzemeltetése szintén szükséges ahhoz, hogy Görögország maradéktalanul megfeleljen a 
Bíróság által a C-502/03. sz. ügyben hozott ítéletnek, amelyben elmarasztalta Görögországot 
a 91/156/EGK irányelvvel módosított, a hulladékokról szóló 75/442/EGK irányelv1 4., 8. és 9. 
cikkének rendelkezéseinek megsértése miatt.

                                               
1http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=hu&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=d
ocjo&numaff=C-502/03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100


