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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1660/2009, którą złożył N.S. (Niemcy) w sprawie rzekomo niewłaściwego 
wykorzystywania funduszy UE w związku z przedsięwzięciem budowlanym na 
greckiej wyspie Zakinthos

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do przedsięwzięcia budowlanego na greckiej wyspie Zakinthos. 
75% kosztów tego przedsięwzięcia pokrywanych jest z EFRR. Składający petycję zaznacza, 
że szczególnie niejasny jest przedmiot przedsięwzięcia, ponieważ wydaje się, że chodzi 
o w połowie wykończoną halę sportową wraz z niepotrzebnym parkingiem. Podkreśla on też, 
że przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie nieczynnego kamieniołomu, który 
poprzednio funkcjonował w charakterze nielegalnego wysypiska śmieci. Składający petycję 
uważa, że przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi przykład z gruntu niewłaściwego 
wykorzystania funduszy unijnych i dlatego wzywa Parlament Europejski do zajęcia się tą 
sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 lutego 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od właściwej instytucji zarządzającej przedmiotowe 
przedsięwzięcie obejmuje rekultywację nielegalnego składowiska odpadów na obszarze 
Laganas na greckiej wyspie Zakinthos. Nielegalne składowisko odpadów mieściło się na 
terenie porzuconego kamieniołomu. Budżet całkowity wynosi 593 000 euro. Prace praktyczne 
obejmują zebranie odpadów i zburzenie starych budynków, usunięcie skał, wyrównanie, 
pokrycie gliną, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wykopanie rowów melioracyjnych, 
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wybudowanie ścian nośnych, wstawienie metalowych drzwi oraz zasadzenie roślin. 

W miejscu realizacji znajduje się tablica informująca o zgodności przedsięwzięcia z 
przepisami dotyczącymi działań promocyjnych w przypadku projektów współfinansowanych 
(art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006). Wszelkie dalsze prace i/lub eksploatację 
ma sfinansować beneficjent końcowy.
Przedstawiciele właściwej instytucji zarządzającej przeprowadzili wizytację na miejscu i 
określili pewne działania, które muszą zostać podjęte przez beneficjenta końcowego (takie jak 
dalsze nasadzenie roślin na brzegach, konserwacja itd.), aby w pełni zrealizować cele 
przedsięwzięcia. Te prace ma sfinansować sam beneficjent końcowy. Kiedy prace zostaną 
przeprowadzone, a przedsięwzięcie zakończone, w pełni funkcjonalne i operacyjne, instytucja 
zarządzająca zaświadczy, że beneficjent końcowy wypełnił swoje zobowiązania. Jeżeli 
beneficjent końcowy nie wypełni zobowiązań w określonych terminach, współfinansowanie 
UE zostanie cofnięte. W szczególności w momencie zamykania programów operacyjnych 
2000–2006 Komisja zwróci się do właściwego państwa członkowskiego o potwierdzenie, czy 
wszystkie projekty zgłoszone do dofinansowania zostały zrealizowane, czy pomoc 
wykorzystano w odpowiedni sposób oraz czy osiągnięto cele odnośnych programów. Państwo 
członkowskie, na własny koszt, powinno podjąć działania ukierunkowane na zakończenie i 
uruchomienie wszystkich niezakończonych lub niefunkcjonujących przedsięwzięć nie później 
niż w ciągu dwóch lat po terminie złożenia wersji ostatecznej sprawozdania z zamknięcia w 
ramach odnośnego programu.

Wniosek

Na podstawie dostępnych informacji Komisja nie może stwierdzić niewłaściwego wykorzystania 
funduszy UE. Wręcz przeciwnie – właściwa instytucja zarządzająca ściśle nadzoruje 
przedsięwzięcie i zapewnia zgodność z politykami UE. Instytucje zarządzające mają zamiar 
zwrócić uwagę beneficjenta końcowego na niektóre kwestie dotyczące niezakończonych czy 
niefunkcjonujących przedsięwzięć. Należy spodziewać się, że beneficjent końcowy wypełni 
swoje zobowiązania w ciągu dwóch lat od upływu terminu złożenia dokumentów 
niezbędnych dla zamknięcia tego projektu.

Komisja pragnie zaznaczyć, że gospodarowanie odpadami to jedna z zasadniczych kwestii 
środowiskowych. Rekultywację nielegalnego uprzednio składowiska odpadów można jedynie 
określić jako korzystną dla ogółu społeczeństwa i niezbędną z punktu widzenia ochrony 
przyrody oraz zgodną z dyrektywami 1999/31/WE i 2008/98/WE. Ponadto likwidacja 
nielegalnych składowisk odpadów i ponowne wykorzystywanie tych terenów w sposób 
zgodny z prawem jest też niezbędne w kontekście pełnego przestrzegania przez Grecję 
wyroku Trybunału w sprawie C-502/03, w którym potępiono to państwo za naruszanie 
przepisów art. 4, 8 i 9 dyrektywy 75/442/EWG w sprawie odpadów, zmienionej dyrektywą 
91/156/EWG1.

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


