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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1660/2009 dėl įtarimų, kad ES lėšos netinkamai naudojamos statybų 
projektui Graikijos Zakinto saloje, kurią pateikė Vokietijos pilietis N. S.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo statybas Graikijos Zakinto saloje pagal projektą, kurio 75 proc. 
išlaidų finansuojama iš ERPF. Peticijos pateikėjas nurodo, kad projekto objektas yra itin 
neaiškus, nes tai yra iš dalies įrengta sporto arena su nereikalinga automobilių stovėjimo 
aikštele. Jis taip pat pabrėžia, kad statybos vyksta nebeeksploatuojamame karjere, kuriame 
anksčiau veikė neteisėtas atliekų sąvartynas. Peticijos pateikėjas mano, kad įgyvendinant šį 
projektą netinkamai naudojamos ES lėšos, todėl ragina Europos Parlamentą imtis nagrinėti šį 
klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. vasario 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Pagal informaciją, gautą iš kompetentingos valdymo institucijos, projektas susijęs su 
neteisėto sąvartyno Lagano teritorijoje Graikijos Zakinto saloje atkūrimu. Neteisėtas 
sąvartynas veikė apleistame karjere. Bendras biudžetas – 593 000 EUR. Praktinis darbas 
apima atliekų surinkimą ir senų pastatų griovimą, akmenų kirtimą, lyginimą, molio klojimą, 
kanalizacijos vamzdžių klojimą, dirvos drenavimą atvirais grioviais, sienų atramų ir metalinių 
durų statymą ir augalų sodinimą. 

Statybų teritorijoje pastatytas aiškinamasis stendas, kuriame nurodyta, kad projektas atitinka 
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informavimo apie bendrai finansuojamus projektus taisykles (Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 1828/2006 8 straipsnį). Visus tolesnius darbus ir (arba) veiklą turi finansuoti galutinis 
naudos gavėjas.
Kompetentinga valdymo institucija atliko patikrą vietoje ir nustatė kelis probleminius 
klausimus, kuriuos turi išspręsti galutinis naudos gavėjas (pvz., tolesnį augalų sodinimą 
kraštuose, priežiūrą ir pan.), kad galėtų tinkamai pasiekti projekto tikslus. Šiuos darbus turi 
finansuoti pats galutinis naudos gavėjas. Kai šie darbai bus atlikti, o statybų kompleksas 
baigtas, bus veikiantis ir tinkamas naudoti, valdymo institucija patvirtins, kad galutinis naudos 
gavėjas įvykdė savo įsipareigojimus. Jeigu galutinis naudos gavėjas neįvykdys savo 
įsipareigojimų per nustatytą terminą, ES bendro finansavimo lėšos turės būti grąžintos. Visų 
pirma, kai Komisija svarsto 2000–2006 m. veiksmų programų baigimą, ji gali reikalauti iš 
atitinkamos valstybės narės patvirtinimo, ar įvykdyti visi projektai, kurie pripažinti tinkamais 
finansuoti, ar parama buvo tinkamai panaudota ir ar pasiekti atitinkamų programų tikslai. 
Valstybė narė turėtų įsipareigoti savo sąskaita užbaigti arba paversti vykdomais visus 
nebaigtus ar nevykdomus darbus ne vėliau kaip per dvejus metus, suėjus terminui, kuris 
nustatytas pateikti galutinei ataskaitai apie atitinkamos programos baigimą.

Išvados

Remdamasi turima informacija, Komisija nenustatė, kad ES lėšos naudojamos netinkamai. 
Priešingai, kompetentinga valdymo institucija atidžiai prižiūri projekto eigą ir užtikrina atitiktį 
ES teisės aktams. Kai kuriuos klausimus, susijusius su nebaigtais ar nevykdomais darbais, 
valdymo institucija rengiasi perduoti spręsti galutiniam naudos gavėjui, ir tikimasi, kad 
galutinis naudos gavėjas įvykdys savo įsipareigojimus per dvejus metus, suėjus reikiamų 
dokumentų apie projekto baigimą pateikimo terminui.
Komisija norėtų pabrėžti, kad atliekų tvarkymas yra viena iš pagrindinių aplinkos apsaugos 
problemų. Anksčiau neteisėtai veikusių sąvartynų atkūrimą galima apibūdinti tik kaip 
naudingą plačiajai visuomenei ir būtiną gamtos apsaugai procesą, atitinkantį direktyvų 
1999/31/EB ir 2008/98/EB nuostatas. Be to, neteisėtų sąvartynų pašalinimas ir jų pakartotinis 
panaudojimas kaip teisės aktus atitinkančių teritorijų būtinas ir tuo požiūriu, kad Graikija turi 
visiškai laikytis Teisingumo Teismo sprendimo Byloje C-502/03, kuriame Graikija pripažinta 
pažeidusia Direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų, iš dalies pakeistos Direktyva 91/156/EEB, 4, 8 
ir 9 straipsnius1.“

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


