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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

31.5.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0931/2009 dėl galimo netinkamo ES finansavimo panaudojimo ir 
infrastruktūros projekto Šiaurės Graikijos mieste Nikiforose (Dramos 
nomas) žalingo poveikio aplinkai, kurią pateikė Graikijos pilietis Nikolaos 
Kagiaoglou

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Šiaurės Graikijos miesto Nikiforoso (Dramos nomas) savivaldybės narys, 
skundžiasi, kad Dramos techninės tarnybos netinkamai naudoja lėšas, teikiamas iš Europos 
regioninės plėtros fondo, kad Nikiforose būtų modernizuota vandens tiekimo sistema. 
Peticijos pateikėjas tvirtina, kad šiuo atveju esama nepotizmo ir piktnaudžiaujama valdžia, ir 
jis jau pateikė skundą Dramos prokuroro biurui. Jis taip pat pažymi, kad įgyvendinant minėtą 
projektą daroma didelė žala šios srities gamtai. Kadangi jo pakartotiniai skundai 
kompetentingoms aplinkos apsaugos institucijoms nedavė jokių rezultatų, jis ragina Europos 
Parlamentą imtis nagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d. 

„Peticijos pateikėjas ginčija atlikto darbo atitiktį techniniam aprašymui (ypač faktą, kad 
darbai turėjo būti atlikti rankiniu, o ne mechaniniu būdu). Pasak peticijos pateikėjo, vietos 
miškų tarnybos paskirta 8 500 EUR bauda rangovui yra įrodymas, kad rangovas nesilaikė 
įsipareigojimo didžiąją darbų dalį atlikti rankiniu būdu. 
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Be to, peticijos pateikėjas teigia, kad tai yra nepotizmo atvejis ir piktnaudžiavimas valdžia, 
kaip jis jau skundėsi Dramos prokuroro biurui. Peticijos pateikėjas mano, kad yra asmens, 
kuriam pavesta tikrinti techninių tarnybų Dramos nome atliekamus darbus, ir rangovo (kuris 
yra to asmens giminaitis) interesų konfliktas. 

Peticijos pateikėjas mini keletą, pasak jo, nesuderinamumų tarp rangovo sutartinių 
įsipareigojimų ir to, kaip tie įsipareigojimai buvo įvykdyti, projekto poveikio aplinkai, taip pat 
interesų konflikto, kuris, jo teigimu, kilo tarp rangovo ir keleto žmonių, dirbančių vietos 
administracijoje, būtent rangovo giminių, poveikio vietos ekonomikai ir bendruomenei.

Todėl jis siekia, kad Europos Parlamentas atliktų visų Dramos nome atliktų viešųjų darbų 
tyrimą.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Taikant subsidiarumo principą, sanglaudos politikos priemonių įgyvendinimas yra pagrįstas 
valstybių narių ir Komisijos partneryste. Didelės apimties projektus turi patvirtinti Komisija, o 
visais kitais atvejais valstybės narės kompetentingos nacionalinės institucijos pasirenka ir 
parengia projektus, pavyzdžiui, nagrinėjamasis vandens tiekimo projektas, taip pat prižiūri, 
kad jie būtų tinkamai įgyvendinti. Kontrolės priemones taiko valstybės narės kompetentingos 
institucijos ir Komisija, turint omenyje, kad šios priemonės turi būti proporcingos jų 
finansiniam poveikiui. Žinoma, jei įtariama sukčiavimu, taikoma visiško netoleravimo 
politika.

Kalbant apie projektą „Išorinio vandens tiekimo tinklo keitimas Vagia Sources vietovėje, 
Nikiforoso savivaldybėje, Dramos nome, Rytų Makedonijoje“, Komisija paprašė 
kompetentingų valdžios institucijų pateikti kompetentingų įstaigų atliktos kontrolės rezultatus 
ir visą jų turimą informaciją apie vertinimo komiteto sudėtį ir galimą interesų konfliktą.

2009 m. lapkričio 11 ir 26 d. ir 2010 m. sausio 21 d. raštais Graikijos valdžios institucijos 
Komisijai pateikė prašytą informaciją. Iš tikrųjų jos pateikė Rytų Makedonijos ir Trakijos 
prokuroro biuro tarpinės vadovaujančiosios institucijos 2009 m. sausio mėn. kontrolės 
ataskaitos kopiją ir ESPEL (konsultavimo institucija, paskirta Graikijos nacionalinės 
ekonomikos ministerijos po atviro konkurso viešųjų darbų Graikijoje atlikimo kokybei 
tikrinti) 2009 m. rugpjūčio mėn. kontrolės ataskaitos kopiją. ESPEL savo galutinę ataskaitą 
pateikė 2010 m. sausio 21 d. 

Jos padarė išvadą, kad atrankos komitete, kuris sudarė sutartį darbams, nebuvo rangovo 
giminių ir, kad buvo keletas klausimų, visų pirma dėl požeminio vamzdyno, kuriems 
reikalingas tolesnis atrankinis patikrinimas.

Be to, jos mano, kad darbų dalis, kuri turėjo būti atlikta rankiniu būdu, o ne mechaninėmis 
priemonėmis, akivaizdžiai nebuvo atlikta taip, kaip nustatyta leidime, patvirtintame pagal 
darbų aplinkos apsaugos sąlygas. Taip pat buvo aptiktos kai kurios kitos problemos, susijusios 
su mėginių, įrodančių naudojamų medžiagų kokybę, atsekamumu. Atliekant šią kokybės 
kontrolę suformuluotose rekomendacijose reikalaujama, kad: 

a) požeminiai darbai būtų patikrinti atrankiniu būdu; 
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b) Aplinkos ministerija patikrintų darbų leidime nustatytų aplinkos apsaugos sąlygų 
pažeidimus (mechaniniu būdu atlikti darbai, palyginti su rankiniu būdu atliktais darbais) ir 

c) rangovas pateiktų trūkstamas detales, susijusias su kokybės valdymu, kurios yra sutartinių 
įsipareigojimų dalis. Jei šis reikalavimas nevykdomas galutinio darbų patvirtinimo etapu, gali 
būti taikomos baudos, nustatytos nacionalinio įstatymo Nr. 3669/08 176 straipsnyje.

Išvados

ESPEL atliktos kontrolės metu buvo aptikta keletas problemų. Tačiau už jų sprendimą yra 
atsakingos valstybių narių nacionalinės institucijos, kurios turi: 

 parengti projektą, taip pat tikrinti, ar jis tinkamai įgyvendinamas, atsižvelgiant į 
kontrolės priemonių proporcingumą ES lėšų sumai, kuriai gali kilti pavojus; 

 užtikrinti, kad būtų nustatyta finansinių, socialinių ir aplinkos apsaugos aspektų 
pusiausvyra ir

 užtikrinti, kad būtų laikomasi visų taikytinų ES norminių teisės aktų reikalavimų, o 
jei jų nesilaikoma, taikyti tinkamas finansines pataisas.

Komisija atidžiai stebės, kokių priemonių imsis kompetentingos institucijos, vadovaudamosi 
ESPEL rekomendacijomis.

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. gegužės 31 d.

„Projektas buvo bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 
regioninės veiklos programą „Rytų Makedonija ir Trakija 2000–2006 m.“ skiriant 
180 087,61 EUR.

2010 m. rugsėjo mėn. užbaigimo dokumentų pateikimo metu minėtasis projektas buvo 
nurodytas kaip „neužbaigtas“. Neužbaigti projektai pagal 2006 m. rugpjūčio 1 d. užbaigimo 
gaires (COM (2006)3424) turėjo būti užbaigti iki 2012 m. rugsėjo mėn.

Peticijos pateikėjas teigia, kad sutarties skyrimo ir projekto, kuris neatitinka techninių ir 
aplinkosaugos reikalavimų, vykdymo metu buvo įvairių pažeidimų.

2011 m. gruodžio mėn. viešojo administravimo inspektorių rezultatų ataskaitoje nustatyti 
įvairūs administraciniai ir techniniai trūkumai.

Remdamosi techniniais trūkumais, kuriuos taip pat nustatė subjektas, kuriam patikėta viešųjų 
darbų techninė kontrolė (ESPEL), dėl kurių projektas buvo priskirtas „2ii kategorijai“ (kuri 
reiškia, kad problemos yra rimtos ir rangovas turėtų jas išspręsti), nacionalinės valdžios 
institucijos į galutinę išmoką už projektą, kuris susijęs su neteisėtomis išlaidomis, neįtraukė 
79 753 EUR (Europos regioninės plėtros fondo įnašas – 62 881 EUR).

2012 m. birželio 19 d. raštu nacionalinės valdžios institucijos pranešė Komisijos tarnyboms, 
kad minėto projekto nebuvo galima užbaigti, ir paprašė, kad šis projektas nebūtų įtrauktas į 
bendrą finansavimą.
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Esant tokioms aplinkybėms Komisijos tarnybos pradėjo procedūrą, kad išskaičiuotų pirmiau 
minėtą su projektu susijusią ES įnašo sumą ir, kad perskaičiuotų ES įnašą į programą. 
Tikimasi, kad ši procedūra bus baigta vėliausiai iki 2013 m. gegužės mėn.

Išvada
Projektas nebėra ES bendro finansavimo projektas atsižvelgiant į tai, kad iš Europos 
regioninės plėtros fondo teikiamo bendro finansavimo aptariamam projektui suma 
išskaičiuota iš galutinės išmokos iš Sąjungos biudžeto.“


