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Betreft: Verzoekschrift 1660/2009, ingediend door N.S. (Duitse nationaliteit), over 
vermeend misbruik van EU-middelen met betrekking tot een bouwproject op het 
Griekse eiland Zakinthos

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar een bouwproject op het Griekse eiland Zakinthos, waarvan 75% van de 
kosten door het EFRO zijn vergoed. Indiener wijst erop dat het doel van het project uiterst 
onduidelijk is, aangezien het oogt als een onvoltooid sportveld met een doelloze parkeerplaats. 
Hij benadrukt voorts dat het project is gesitueerd in een verlaten steengroeve, die eerder als 
illegale stortplaats heeft gefungeerd. Indiener meent dat hier sprake is van ernstig misbruik van 
EU-middelen en verzoekt derhalve het Europees Parlement om de zaak op te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 februari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Volgens de van de bevoegde beheersautoriteit ontvangen informatie betreft het project de 
sanering van een illegale stortplaats in de regio Laganas op het Griekse eiland Zakinthos. De
illegale stortplaats bevond zich in een verlaten steengroeve. De totale begroting bedraagt 
EUR 593 000. De feitelijke werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van afval, het slopen 
van oude gebouwen, het uithouwen van rotsen, het nivelleren, het bestraten, het aanleggen van 
afvoerbuizen, het maken van afwateringssloten, draagmuren en metalen deuren, en beplanting.

Op het terrein van het project staat een informatiebord waarop wordt aangegeven dat het project 
voldoet aan de regelgeving voor medegefinancierde projecten met betrekking tot publiciteit 
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(artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1828/2006 van de Commissie). Alle verdere werkzaamheden 
en/of toepassingen dienen door de uiteindelijke begunstigde te worden gefinancierd.

De bevoegde beheersautoriteit heeft een bezoek aan het terrein gebracht en heeft enkele punten 
geïdentificeerd die door de uiteindelijke begunstigde moeten worden aangepakt (zoals verdere 
beplanting op de oevers, onderhoud, enz.) om de doelen van het project volledig te kunnen 
verwezenlijken. Deze werkzaamheden dienen door de uiteindelijke begunstigde zelf te worden 
gefinancierd. Wanneer deze werkzaamheden eenmaal zijn uitgevoerd en het project voltooid, 
geheel functionerend en operationeel is, zal de bevoegde beheersautoriteit bevestigen dat de 
uiteindelijke begunstigde aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien de uiteindelijke 
begunstigde niet binnen de gestelde termijnen aan zijn verplichtingen voldoet, zal de 
medefinanciering van de EU worden teruggevorderd. Om precies te zijn, wanneer de Commissie 
de afsluitingen van de operationele programma’s 2000-2006 verwerkt, zal zij om de bevestiging 
van de betreffende lidstaat verzoeken of de projecten die verschuldigd zijn verklaard allemaal
operationeel zijn, of de steun correct was aangewend, en of de doelstellingen van de betreffende 
programma’s zijn gehaald. De lidstaat dient de voltooiing of het operationeel maken van alle 
onvoltooide of niet-functionerende onderdelen uiterlijk twee jaar na de termijn voor indiening 
van het eindverslag ter afsluiting van het betreffende programma voor eigen rekening op zich te 
nemen.

Conclusie

Volgens de beschikbare informatie kan de Commissie geen enkel misbruik van EU-middelen 
identificeren. In tegendeel, de bevoegde beheersautoriteit houdt nauw toezicht op het project en 
garandeert naleving van de EU-beleidsregels. Een aantal punten betreffende onvoltooide of niet-
functionerende onderdelen zal door de bevoegde beheersautoriteit bij de uiteindelijke 
begunstigde worden neergelegd, en men verwacht dat de uiteindelijke begunstigde binnen twee 
jaar na de termijn voor indiening van de benodigde documenten ter afsluiting van het project aan 
zijn verplichtingen zal voldoen.
De Commissie wil er graag op wijzen dat afvalbeheer een van de belangrijkste milieukwesties is. 
De sanering van voormalige illegale stortplaatsen kan alleen maar als gunstig voor het openbare 
publiek en onmisbaar voor de bescherming van de natuur worden gezien, conform 
Richtlijn 1999/31/EG en Richtlijn 2008/98 /EG. Bovendien is het verwijderen van illegale 
stortplaatsen en hun hergebruik als locaties die aan de wet voldoen ook nodig om Griekenland 
volledig te laten voldoen aan de uitspraak van de rechter in zaak C-502/03, waarin Griekenland 
veroordeeld werd voor het hebben geschonden van de bepalingen in artikel 4, 8 en 9 van 
Richtlijn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen, zoals gerectificeerd door Richtlijn 91/156/EEG1.

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


