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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0931/2009 af Nikolaos Kagiaoglou, græsk statsborger, om 
påstået misbrug af EU-midler og miljøskadelige indvirkninger af et 
infrastrukturprojekt i den nordgræske by Nikiforos (Drama amt)

1. Sammendrag

Andrageren, der er medlem af kommunalbestyrelsen i den nordgræske by Nikiforos (Drama 
amt), klager over den måde, hvorpå den tekniske forvaltning i Drama udnytter de midler, der 
er bevilget fra Den Europæiske Regionaludviklingsfond til fornyelse af vandforsyningsnettet i 
Nikiforos. Andrageren hævder, at der i indeværende sag er tale om nepotisme og 
magtmisbrug, som han allerede har klaget over til statsadvokaturen i Drama. Andrageren 
påpeger tillige, at gennemførelsen af det pågældende projekt giver anledning til særdeles 
skadelige indvirkninger på områdets naturlige miljø. Da hans gentagne klager til de ansvarlige 
miljømyndigheder ikke har båret frugt, anmoder han Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010

"Andrageren anfægter det udførte arbejdes overensstemmelse med den tekniske beskrivelse 
(især at arbejdet er udført med maskiner, mens det skulle have været udført med håndkraft). 
Ifølge andrageren er den bøde på 8 500 EUR, som kontrahenten fik af den lokale 
skovmyndighed, et bevis på, at kontrahenten ikke har overholdt forpligtelsen til at udføre 
hovedparten af arbejdet med håndkraft. 
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Yderligere hævder andrageren, at der i indeværende sag er tale om nepotisme og 
magtmisbrug, som han allerede har klaget over til statsadvokaturen i Drama.  Andrageren 
mener, at der findes en interessekonflikt mellem den ansvarlige for kontrollen med arbejdet i 
den tekniske forvaltning i Drama og kontrahenten (som er en bekendt af personen i 
forvaltningen).  

Andrageren henviser til flere tilfælde af uoverensstemmelse mellem kontrahentens 
kontraktlige forpligtelser og måden, hvorpå vedkommende har overholdt dem, projektets 
miljøvirkning samt virkningerne for den lokale økonomi og lokalsamfundet af den 
interessekonflikt, som ifølge ham består mellem kontrahenten og visse ansatte i 
lokalforvaltningen, nemlig kontrahentens bekendte.

Han anmoder derfor om, at Europa-Parlamentet foretager en undersøgelse af samtlige 
offentlige arbejder, der er udført i Drama amt.

Kommissionens bemærkninger til andragendet

I henhold til subsidiaritetsprincippet bygger gennemførelsen af foranstaltninger under 
samhørighedspolitikken på partnerskab mellem medlemsstaterne og Kommissionen. Mens 
større projekter skal godkendes af Kommissionen, påhviler det for alle andre projekters 
vedkommende de kompetente nationale myndigheder i en medlemsstat at udvælge og 
udforme et projekt, som f.eks. det pågældende vandforsyningsnet, herunder kontrol af dets 
korrekte gennemførelse. Med hensyn til kontrollerne skal indsatsen fordeles mellem de 
kompetente myndigheder i medlemsstaten og Kommissionen, sådan at fordelingen står i 
forhold til de finansielle virkninger.  Hvis der er mistanke om svig, gælder en klar 
nultolerancepolitik.

Med hensyn til projektet "Udskiftning af det eksterne vandforsyningsnet i Vagia Sources i 
Nikiforos kommune, Drama amt, Østmakedonien" bad Kommissionen de kompetente 
myndigheder om at tilsende resultaterne af de kontroller, som de kompetente instanser har 
udført, og om alle oplysninger, der var i deres besiddelse, om sammensætningen af 
bedømmelsesudvalget og forekomsten af en eventuel interessekonflikt.

De græske myndigheder fremsendte de ønskede oplysninger til Kommissionen pr. brev af 
11. og 26. november 2009 og 21. januar 2010. De fremsendte desuden i august 2009 kopi af 
en kontrolrapport fra den midlertidige forvaltningsmyndighed for det operationelle program 
for Østmakedonien-Thrakien fra januar 2009 og en kontrolrapport fra ESPEL (konsulentfirma 
udpeget af det græske ministerium for nationaløkonomi efter en åben konkurrence med det 
formål at kontrollere kvaliteten af offentlige arbejder i Grækenland). ESPEL fremlagde sin 
endelige rapport den 21. januar 2010. 

Det konkluderedes heri, at der ikke sad familiemedlemmer til kontrahenten i det 
bedømmelsesudvalg, som tildelte kontrakten på arbejderne, og at der var et antal spørgsmål, 
som skulle kontrolleres yderligere, særligt om den underjordiske rørledning, i form af 
stikprøver.

Endvidere blev det givet udtryk for den opfattelse, at den del af arbejdet, som skulle have 
været udført med håndkraft og ikke med maskiner, åbenbart ikke blev udført som planlagt i 
henhold til miljøbestemmelserne i projektgodkendelsen. Der blev også konstateret en række 
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andre problemer med sporbarheden af prøverne, der skulle bevise kvaliteten af det anvendte 
materiale. Ifølge anbefalingerne fra kvalitetskontrollen skal der ske følgende: 

a) De underjordiske arbejder skal kontrolleres i form af stikprøver.  

b) Miljøministeriet skal kontrollere overtrædelserne af miljøbestemmelserne i godkendelsen 
(mekanisk vs. manuelt arbejde). 

c) Kontrahenten fremsender visse manglende oplysninger om kvalitetsstyringen, som
angiveligt udgør en del af de kontraktlige forpligtelser. Manglende overholdelse af dette krav 
i forbindelse med den endelige godkendelse af arbejderne kan medføre iværksættelse af de 
sanktioner, der er bestemt i artikel 176 i den græske lov nr. 3669/08.

Konklusioner

ESPEL har konstateret visse problemer under udførelsen af sin kontrol. Imidlertid påhviler det 
de nationale myndigheder i medlemsstaterne at løse disse problemer ved: 

 at udforme et projekt, herunder kontrol af dets korrekte gennemførelse, idet 
kontrolindsatsen skal stå i forhold til størrelsen af den EU-støtte, der potentielt er på spil 

 at sikre, at der findes en passende balance mellem de finansielle, sociale og 
miljømæssige hensyn, og

 at garantere opfyldelsen af alle gældende krav i henhold til EU-lovgivningen og at 
foretage de relevante finansielle korrektioner i tilfælde af manglende overholdelse.

Kommissionen vil nøje følge de foranstaltninger, som de kompetente myndigheder træffer 
efter ESPEL's anbefalinger."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 31. maj 2013

"Projektet blev samfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling med et beløb 
på 180 087,61 EUR inden for rammerne af det regionale operationelle program for 
Østmakedonien og Thrakien for 2000-2006.

Ved forelæggelsen af de afsluttende dokumenter i september 2010 blev det pågældende 
projekt opført som "uafsluttet". Ifølge retningslinjerne om afslutning af projekter 
COM(2006)3424 af 1. august 2006 skulle uafsluttede projekter afsluttes senest i september 
2012.

Andrageren hævdede, at der havde været diverse uregelmæssigheder i forbindelse med 
tildelingen af kontrakten og gennemførelsen af projektet, som ikke levede op til de tekniske 
og miljømæssige krav.

I den offentlige forvaltnings afsluttende sagkyndige rapport fra december 2011 blev der peget 
på forskellige administrative og tekniske mangler.

Den enhed, som havde fået til opgave at udføre teknisk kontrol med offentlige arbejder 
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(ESPEL), fastslog også, at der forelå tekniske mangler, og derfor blev projektet klassificeret 
som et "kategori 2ii"-projekt (hvilket betyder, at der foreligger væsentlige mangler, som bør 
udbedres af kontrahenten), og i forbindelse med den endelige betaling tilbageholdt de 
nationale myndigheder et beløb på 79 753 EUR  (heraf et EFRU-bidrag på 62 887 EUR) fra 
projektet på grund af disse uregelmæssigheder.

Ved skrivelse af 19. juni 2012 meddelte de nationale myndigheder Kommissionens 
tjenestegrene, at det pågældende projekt ikke kunne afsluttes, og de anmodede om, at 
projektet blev udelukket fra samfinansiering.

På denne baggrund har Kommissionens tjenestegrene iværksat proceduren for at fratrække det 
ovennævnte EU-bidrag vedrørende dette projekt og omberegne EU’s bidrag til programmet.   
Det forventes, at denne procedure vil være afsluttet senest ved udgangen af maj 2013.

Konklusion
Det drejer sig således ikke længere om et EU-samfinansieret projekt, eftersom det beløb, 
hvormed EFRU skulle samfinansiere det pågældende projekt, vil blive fratrukket i den 
afsluttende betaling fra EU-budgettet." 


