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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0931/2009, imressqa minn Nikolaos Kagiaoglou, ta’ nazzjonalità 
Griega, dwar l-allegat użu ħażin ta’ finanzjament tal-UE u l-effetti 
ambjentali ħżiena ta’ proġett ta’ infrastruttura fil-belt Griega ta’ Nikiforos 
fit-tramuntana tal-pajjiż (il-prefettura ta’ Drama) 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa kunsillier muniċipali fil-belt Griega ta’ Nikiforos fit-tramuntana tal-
pajjiż (il-prefettura ta’ Drama), jilmenta dwar il-mod kif is-servizzi tekniċi fi Drama qed 
jużaw il-fondi pprovduti permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għat-titjib tan-
netwerk tal-provvista tal-ilma f’Nikiforos.  Il-petizzjonant isostni li dan huwa każ ta’ 
nepotiżmu u ta’ abbuż ta’ poter, kif hu diġà ressaq ilment quddiem l-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku fi Drama.  Huwa jinnota wkoll li l-implimentazzjoni ta’ dan il-proġett qed tirriżulta 
fi ħsara serja għall-ambjent naturali tal-inħawi.  Peress li l-ilmenti kontinwi tiegħu lill-
awtoritajiet ambjentali kompetenti ma wasslu għall-ebda riżultat, huwa jistieden lill-
Parlament Ewropew biex jieħu l-kwistjoni f’idejh.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-25 ta’ Marzu 2010.

Il-petizzjonant jikkuntesta l-konformità tax-xogħol imwettaq mad-deskrizzjoni teknika 
prevista tiegħu (b’mod speċjali l-fatt li x-xogħlijiet kellhom isiru manwalment u mhux b’mod 
mekkaniku). Skont il-petizzjonant, il-multa ta’ EUR 8,500 li ngħatat lill-kuntrattur mis-
Servizz tal-Foresta lokali turi li l-kuntrattur ma kinitx qed tikkonforma mal-obbligu biex il-
parti l-kbira tax-xogħol isir manwalment. 
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Barra minn hekk, il-petizzjonant isostni li dan huwa każ ta’ nepotiżmu u ta’ abbuż ta’ poter, 
billi hu diġà ressaq ilment quddiem l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku fi Drama.  Il-
petizzjonant iqis li hemm kunflitt ta’ interess bejn il-persuna inkarigata biex tivverifika x-
xogħlijiet fis-servizzi tekniċi tal-Prefettura ta’ Drama, u l-kuntrattur (li hija qariba ta’ dik il-
persuna). 

Il-petizzjonant jirreferi għal bosta inkonsistenzi, skontu, bejn l-obbligi kuntrattwali tal-
kuntrattur u l-mod ta’ kif hija ssodisfat dawn l-obbligi, l-impatt ambjentali tal-proġett kif 
ukoll l-effetti fuq l-ekonomija u l-komunità lokali tal-konflitt ta’ interess li huwa jallega kien 
jeżisti bejn il-kuntrattur u ftit min-nies li kienu jaħdmu fl-amministrazzjoni lokali, jiġifieri l-
qraba ta’ dak il-kuntrattur.

Għaldaqstant, huwa qed jitlob li ssir inkjesta mill-Parlament Ewropew dwar ix-xogħlijiet 
pubbliċi kollha mwettqa fil-Prefettura ta’ Drama.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Bl-applikazzjoni tal-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-implimentazzjoni tal-interventi tal-politika 
ta’ Koeżjoni hija bbażata fuq is-sħubija bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni. Filwaqt li l-
Proġetti l-Kbar jeħtieġu li jiġu approvati mill-Kummissjoni, fir-rigward tal-proġetti l-oħra 
kollha, hija r-responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ta’ Stat Membru li jagħżlu u 
jfasslu proġett, bħall-proġett tal-provvista tal-ilma inkwistjoni, inklużi l-kontrolli tal-
implimentazzjoni korretta tagħhom. Fir-rigward ta’ dawn il-kontrolli, hija meħtieġa 
kondiviżjoni tal-isforzi bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru u l-Kummissjoni, 
filwaqt li wieħed iżomm f’moħħu li dan l-isforz għandu jkun proporzjonali mal-
implikazzjonijiet finanzjarji tagħhom.  Ċertament, jekk ikun hemm suspett ta’ frodi, tapplika 
l-politika ta’ tolleranza żero.

Fir-rigward tal-proġett “Sostituzzjoni tan-netwerk tal-provvista tal-ilma estern fil-post 
imsemmi Vagia Sources, fil-Muniċipalità ta’ Nikiforos, fil-Prefettura ta’ Drama, fil-
Maċedonja tal-Lvant”, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet kompetenti biex jagħtuha r-
riżultati tal-kontrolli mwettqa mill-korpi kompetenti, u l-informazzjoni kollha li għandhom 
f’idejhom dwar il-kompożizzjoni tal-kumitat għall-evalwazzjoni u l-eżistenza tal-possibilità 
ta’ konflitt ta’ interess.

L-awtoritajiet Griegi pprovdew lill-Kummissjoni bl-informazzjoni mitluba fl-ittri tagħhom 
tal-11 u tas-26 ta’ Novembru 2009 u tal-21 ta’ Jannar 2010. Fil-fatt, huma pprovdew kopji ta’ 
rapport ta’ kontroll imwettaq mill-Awtorità tat-Tmexxija Intermedjarja tal-Programm 
Operazzjonali tal-Maċedonja tal-Lvant u ta’ Thrace f’Jannar tal- 2009 u ta’ rapport ta’ 
kontroll imwettaq mill-ESPEL (istituzzjoni konsulenti maħtura mill-Ministeru Grieg tal-
Ekonomija Nazzjonali wara kompetizzjoni miftuħa sabiex tissorvelja l-kwalità tal-
eżekuzzjoni tax-xogħlijiet pubbliċi fil-Greċja) f’Awwissu tal-2009. L-ESPEL ipprovdiet l-
aħħar rapport tagħha fil-21 ta’ Jannar 2010. 

Dawn ikkonkludew li ma kien qed jipparteċipa l-ebda qarib tal-kuntrattur fil-kumitat tal-
għażla li assenja l-kuntratt tax-xogħlijiet, u li kien hemm xi kwistjonijiet li kienu jirrikjedu 
aktar verifika, partikolarment dawk dwar il-pajplajn ta’ taħt l-art, fuq il-bażi ta’ kampjuni.
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Barra minn hekk, huma kkunsidraw li l-parti tax-xogħlijiet li suppost saret manwalment u 
mhux b’mod mekkaniku, milli jidher, ma saritx kif prevista fl-awtorizzazzjoni validata bit-
termini ambjentali tax-xogħlijiet. Instabu wkoll xi problemi oħra, li kienu jirrigwardaw it-
traċċjabilità tal-kampjuni li jippruvaw il-kwalità tal-materjali użati. Ir-rakkomandazzjonijiet 
formulati minn dan il-kontroll tal-kwalità jirrikjedu li: 

a) ix-xogħlijiet ta’ taħt l-art jiġu verifikati fuq il-bażi ta’ kampjuni;  

b) il-Ministeru tal-Ambjent għandu jivverifika l-ksur tat-termini ambjentali validati mill-
awtorizzazzjoni għax-xogħlijiet (xogħlijiet mekkaniċi kontra dawk manwali), u 

ċ) il-kuntrattur għandu jipprovdi xi elementi neqsin dwar il-ġestjoni tal-kwalità li suppost 
jagħmlu parti mill-obbligi kuntrattwali. In-nuqqas ta’ konformità ma’ dan ir-rekwiżit, matul 
il-fażi tal-approvazzjoni finali tax-xogħlijiet, jista’ jwassal għall-applikazzjoni tal-penali 
previsti fl-Artikolu 176 tal-liġi nazzjonali 3669/08.

Konklużjonijiet

Instabu xi problemi matul il-kontroll imwettaq mill-ESPEL. Madankollu, hija r-responsabilità 
tal-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri li jsolvu dawn il-problemi: 

 it-tfassil ta’ proġett, inkluża l-verifika tal-implimentazzjoni korretta tagħhom, filwaqt 
li tiġi kkunsidrata l-proporzjonalità tal-isforz tal-kontroll mal-ammont tal-fondi tal-UE li 
jinsabu f’riskju potenzjali, 

 l-żgurar li jintlaħaq bilanċ xieraq bejn il-kunsiderazzjonijiet finanzjarji, soċjali u 
ambjentali, u

 il-garanzija tar-rispett tar-rekwiżiti regolatorji kollha tal-UE li huma applikabbli u l-
applikazzjoni tar-reviżjonijiet rilevanti finanzjarji fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità.

Il-Kummissjoni se ssegwi mill-qrib il-miżuri meħuda mill-awtoritajiet kompetenti li qed 
jimxu mar-rakkomandazzjonijiet tal-ESPEL.

4. Risposta (REV) tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Mejju 2013.

Dan il-proġett kien kofinanzjat mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali bl-ammont ta’ 
EUR 180,087,61 fil-qafas tal-Programm Operazzjonali Reġjonali tal-Maċedonja tal-Lvant u 
ta’ Thrace 2000-2006.

Fil-ħin tas-sottomissjoni tad-dokumenti tal-għeluq f’Settembru tal-2010, il-proġett imsemmi 
kien elenkat bħala "mhux komplut". Skont il-linji gwida tal-għeluq COM (2006)3424 tal-
1 ta’ Awwissu 2006, proġetti mhux kompluti għandhom jitlestew sa Settembru tal-2012. 

Il-petizzjonant iddikjara li seħħew bosta irregolaritajiet waqt l-għotja tal-kuntratt u l-
kostruzzjoni tal-proġett li ma kinux konformi mar-rekwiżiti tekniċi u ambjentali.

Ir-rapport dwar is-sejbiet tas-Surveyors tal-Amministrazzjoni Pubblika ta’ Diċembru tal-2011 
identifika bosta defiċjenzi amministrattivi u tekniċi. 
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Minħabba li defiċjenzi tekniċi kienu identifikati wkoll mill-entità fdata bil-kontrolli tekniċi ta’ 
xogħlijiet pubbliċi (ESPEL), li wasslu sabiex il-proġett ikun klassifikat bħala tal-"kategorija 
2ii" (li jfisser li l-problemi huma serji u li għandhom jitranġaw mill-kuntrattur), l-awtoritajiet 
nazzjonali ma inkludewx fil-pagament finali l-ammont ta’ EUR 79,753 mill-proġett (il-
kontribuzzjoni tal-FEŻR hija ta’ EUR 62,887) marbuta ma’ nefqa irregolari.

Permezz ta’ ittra tad-19 ta' Ġunju 2012, l-awtoritajiet nazzjonali infurmaw lis-servizzi tal-
Kummisjoni li l-proġett inkwistjoni ma setax jitlesta u talbu li l-proġett inkwistjoni ikun 
eskluż mill-kofinanzjament. 

F’dan il-kuntest, is-servizzi tal-Kummissjoni bdew il-proċedura sabiex inaqqsu l-ammont tal-
kontribuzzjoni tal-UE imsemmi hawn fuq relatat mal-proġett u jerġgħu jikkalkulaw l-
kontribuzzjoni tal-UE għall-programm.   Huwa mistenni li din il-proċedura titlesta mhux iktar 
tard mill-aħħar ta’ Mejju tal-2013. 

Konklużjoni
Jekk jiġi kkunsidrat li l-ammont tal-kofinanzjament tal-FEŻR għall-proġett inkwistjoni huwa 
mnaqqas mill-pagament finali mill-baġit tal-Unjoni, il-proġett m'għadux proġett ikkofinanzjat 
mill-UE. 


