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Tárgy: Nikolaos Kagiaoglou, görög állampolgár által benyújtott 0931/2009. számú 
petíció az EU-alapokkal történt állítólagos visszaélésekről és egy 
infrastrukturális projektnek az észak-görögországi Nikiforosz (Dráma 
prefektúra) városára kifejtett káros környezeti hatásairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki az észak-görögországi Nikiforosz (Dráma prefektúra) városi 
tanácsának tagja aggályosnak tartja azt, ahogyan a drámai műszaki szolgálatok a város 
vízellátó rendszerének felújítására szánt, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó 
támogatásokat kezelik. A petíció benyújtója fenntartja azt az állítását, hogy ebben az esetben 
nepotizmusról és a hatalommal való visszaélésről van szó, ami miatt már a drámai ügyészi 
hivatalban is panaszt tett. Arra is rámutat, hogy e projekt végrehajtása komoly károkat okoz a 
terület természetes környezetében. Mivel az illetékes környezetvédelmi hatóságoknál tett 
ismételt panaszai nem jártak eredménnyel, arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
foglalkozzon az üggyel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció benyújtója kétségbe vonja, hogy az elvégzett munka megfelel az előirányzott 
műszaki leírásnak (különösen annak, hogy a munkálatokat kézzel kellett volna elvégezni, nem 
pedig gépi eszközökkel). A petíció benyújtója szerint annak ténye, hogy a helyi Erdészeti 
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Szolgálat 8500 eurós pénzbírsággal sújtotta a vállalkozót, bizonyítékul szolgál arra, hogy a 
vállalkozó nem teljesítette kötelezettségét, miszerint a munka nagyobb részét kézzel végzik el. 

Továbbá a petíció benyújtója azt állítja, hogy ez esetben nepotizmusról és hatalommal való 
visszaélésről van szó, ami miatt már a drámai ügyészi hivatalban is panaszt tett. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy összeférhetetlenség esete áll fenn a drámai prefektúra műszaki 
szolgálatain belül a munkálatok ellenőrzésével megbízott személy és a vállalkozó között (aki 
az említett személy rokona).

A petíció benyújtója számos következetlenséget említ, amely véleménye szerint 
megfigyelhető a vállalkozó szerződéses kötelezettségei és a kötelezettségek teljesítésének 
módja, továbbá a projekt környezeti hatása, valamint azon érdekellentét helyi gazdaságra és 
közösségre gyakorolt hatásai között, amely állítása szerint a vállalkozó és bizonyos helyi 
közigazgatási dolgozók, azaz a vállalkozó rokonai között fennáll.

Következésképpen azt kéri, hogy az Európai Parlament folytasson vizsgálatot a drámai 
prefektúra területén végzett valamennyi építési munkával kapcsolatban.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A szubszidiaritás elvének alkalmazásában a kohéziós politikai fellépések alapját a tagállamok 
és a Bizottság közötti partnerség képezi. Míg a nagyobb projekteket a Bizottságnak kell 
jóváhagynia, minden egyéb projekt esetében az adott tagállam illetékes nemzeti hatóságainak 
feladata a projektek – például a szóban forgó, vízellátással kapcsolatos projekt – kiválasztása 
és megtervezése, beleértve a helyes végrehajtás ellenőrzését is. Ami az ellenőrzéseket illeti, a 
feladatokat meg kell osztani az illetékes tagállami hatóságok és a Bizottság között, szem előtt 
tartva, hogy az intézkedésnek arányban kell állnia a pénzügyi vonzatokkal. Természetesen 
amennyiben csalás gyanúja merül fel, a zéró tolerancia elvét kell alkalmazni.

A „Nikiforosz városa (Dráma prefektúra, Kelet-Macedónia) Vagia-források elnevezésű 
helyén található külső vízellátó rendszer cseréje” projekt kapcsán a Bizottság bekérte az 
illetékes hatóságoktól az illetékes szervek által elvégzett ellenőrzések eredményeit, valamint a 
birtokukban lévő, az értékelő bizottság összetételével és a lehetséges érdekellentét meglétével 
kapcsolatos valamennyi információt.

A görög hatóságok a 2009. november 11-i és november 26-i, valamint a 2010. január 21-i 
levelükben adták meg a Bizottságnak a kért információkat. Tulajdonképpen a Kelet-
Macedóniára és Trákiára vonatkozó operatív program közreműködő irányító hatósága által 
2009 januárjában készített ellenőrzési jelentés, valamint az ESPEL (a görög Nemzetgazdasági 
Minisztérium által a görögországi építési munkálatok végrehajtása minőségének ellenőrzésére 
kiírt nyílt versenyvizsgát követően kijelölt tanácsadó szervezet) által 2009 augusztusában 
kidolgozott ellenőrzési jelentés másolatát küldték el. Az ESPEL 2010. január 21-én bocsátotta 
rendelkezésre végleges jelentését.

Arra a következtetésre jutottak, hogy az építési beruházásra irányuló szerződés odaítélésében 
részt vevő, a kiválasztással foglalkozó bizottságban nem volt rokona a vállalkozónak, 
valamint hogy felmerültek olyan kérdések – különösen a földalatti csővezetékekkel 
kapcsolatban –, amelyek mintavétel alapján további vizsgálatot igényelnek.
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Ezenkívül úgy ítélték meg, hogy a munkálatok azon részét, amelyet kézzel és nem gépi 
eszközökkel kellett volna elvégezni, nyilvánvalóan nem a munkálatok környezetvédelmi 
feltételeinek figyelembevételével jóváhagyott engedélyben előírtaknak megfelelően végezték 
el. Néhány egyéb problémát is feltártak a felhasznált anyagok minőségét igazoló minták 
nyomon követhetősége tekintetében. A minőségellenőrzés során megfogalmazott ajánlások a 
következőket teszik szükségessé:

a) a földalatti munkálatok mintavétel alapján történő ellenőrzése;

b) a Környezetvédelmi Minisztériumnak meg kell vizsgálnia a munkálatok elvégzésére 
vonatkozó engedélyben vállalt környezetvédelmi feltételek (géppel és kézzel végzendő 
munkálatok) teljesítésének elmulasztását, valamint

c) a vállalkozó bocsássa rendelkezésre a minőségirányítással kapcsolatos hiányzó elemeket, 
amelyeknek a szerződéses kötelezettségek részét kell képezniük. Ezen követelmény 
teljesítésének elmulasztása a munkálatok végleges jóváhagyásának szakaszában a 3669/08. 
számú nemzeti törvény 176. cikkében előírt szankciók alkalmazását vonhatja maga után.

Következtetések

Az ESPEL által végzett ellenőrzés során fényt derítettek bizonyos problémákra. Ezek 
megoldása azonban a tagállamok nemzeti hatóságainak feladata: 

 a projekttervezés, beleértve a helyes végrehajtás ellenőrzését, annak 
figyelembevételével, hogy az ellenőrzésre irányuló intézkedés arányos a potenciálisan 
veszélyeztetett uniós pénzösszegekkel,

 a pénzügyi, társadalmi és környezeti szempontok közötti megfelelő egyensúly 
biztosítása, valamint

 valamennyi alkalmazandó uniós szabályozási követelmény tiszteletben tartásának 
garantálása, és a megfelelés elmulasztása esetén a vonatkozó pénzügyi korrekciók 
alkalmazása.

A Bizottság szorosan nyomon fogja követni az illetékes hatóságok által az ESPEL ajánlásai 
nyomán tett intézkedéseket.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. május 31.

A projektet az Európai Regionális Fejlesztési Alapból társfinanszírozták 180 087,61 eurós 
összeggel a Kelet Macedónia & Trákia 2000–2006 regionális operatív program keretében.

2010 szeptemberében a záródokumentumok benyújtásakor a projekt még „befejezetlen” 
állapotban volt. A 2006. augusztus 1-i COM (2006)3424 lezárási iránymutatásoknak 
megfelelően a befejezetlen programokat 2012 szeptemberéig be kellett volna fejezni.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a szerződés odaítélésekor és a projekt kivitelezése 
közben több szabálytalanság is történt, amelyek nem feleltek meg a műszaki és 
környezetvédelmi követelményeknek.
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A közigazgatási ellenőrök 2011. decemberi jelentése különböző adminisztratív és műszaki 
hiányosságról is beszámolt.

Az építési beruházások műszaki ellenőrzésével megbízott szervezet (ESPEL) által felderített 
műszaki hiányosságok alapján, amelyek a projekt „2ii kategória” minősítését eredményezték 
(ami azt jelenti, hogy a felmerült problémák súlyosak és a vállalkozó kötelessége helyrehozni 
őket), a nemzeti hatóságok a végső kifizetést a projektben felmerült szabálytalan kiadásokhoz 
köthető 79 753 eurós összeggel csökkentették (ERFA támogatás: 62 887 euró).

2012. június 19-ei levelükben a nemzeti hatóságok arról értesítették a Bizottság szolgálatait, 
hogy a kérdéses projektet nem sikerült befejezni, és ezért kérik, hogy zárják ki a 
társfinanszírozásból.

Ebben az összefüggésben a Bizottság szolgálatai elindították az eljárást annak érdekében, 
hogy a fent említett összeget levonják a projekthez kötődő uniós támogatásból, valamint hogy 
a program uniós támogatását újraszámolják. Az eljárást valószínűleg legkésőbb 2013 
májusáig lezárják.

Következtetés
Figyelembe véve, hogy az említett programra fordított ERFA társfinanszírozás összegét 
levonták az uniós költségvetésből történő végső kifizetésből, a projekt többé nem az Unió 
által társfinanszírozott projekt.


