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Betreft: Verzoekschrift 931/2009, ingediend door Nikolaos Kagiaoglou (Griekse 
nationaliteit), over vermeend misbruik van EU-financiering en de schadelijke 
gevolgen voor het milieu van een infrastructuurproject in de Noord-Griekse 
gemeente Nikiforos (departement Drama)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indiener, een gemeenteraadslid in het Noord-Griekse Nikiforos (departement Drama), 
verzet zich tegen de manier waarop de technische diensten in Drama de financiering uit het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling gebruiken voor de verbetering van het 
waterleidingnetwerk in Nikiforos. De indiener heeft al een klacht ingediend bij de openbare 
aanklager in Drama en houdt vol dat dit een geval van vriendjespolitiek en machtsmisbruik is. 
Hij wijst er ook op dat de uitvoering van dit project zware schade toebrengt aan de natuurlijke 
omgeving van dit gebied. Aangezien zijn herhaaldelijke klachten bij de bevoegde milieu-
instanties niets hebben opgeleverd, roept hij het Europees Parlement op om actie te 
ondernemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Indiener betwist dat de werkzaamheden overeenkomstig de technische beschrijving zijn 
uitgevoerd (vooral het feit dat de werkzaamheden met de hand dienden te worden uitgevoerd 
en niet met machinale middelen). Volgens indiener toont de door het plaatselijk bosbeheer 
aan de aannemer opgelegde boete van 8500 EUR aan dat de aannemer niet aan de eis heeft 
voldaan om het grootste deel van de werkzaamheden met de hand te verrichten.
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Bovendien beweert indiener dat het hierbij om een geval van vriendjespolitiek en 
machtsmisbruik gaat, waarover hij al een klacht heeft ingediend bij de openbare aanklager in 
Drama. Indiener stelt dat er een belangenverstrengeling bestaat tussen de persoon die bij de 
technische diensten van het district Drama verantwoordelijk is voor de controle van de 
werkzaamheden, en de aannemer (die een familielid is van eerstgenoemde).

Indiener wijst op verscheidene inconsistenties die volgens hem bestaan tussen de contractuele 
verplichtingen van de aannemer en de wijze waarop deze die verplichtingen is nagekomen, op 
de gevolgen van het project voor het milieu, alsook op de gevolgen van vermeende 
belangenverstrengelingen tussen de aannemer en een aantal medewerkers van het plaatselijk 
bestuur, namelijk familieleden van deze aannemer, voor de plaatselijke economie en de 
gemeente.

Hij verzoekt dienovereenkomstig dat om een onderzoek van het Europees Parlement naar alle 
in het departement Drama uitgevoerde publieke werken.

De standpunten van de Commissie ten aanzien van het verzoekschrift:

Op grond van het subsidiariteitsbeginsel is de tenuitvoerlegging van steunmaatregelen in het 
kader van het cohesiebeleid gebaseerd op partnerschap tussen de lidstaten en de Commissie.
Terwijl belangrijke projecten door de Commissie moeten worden goedgekeurd, is het in alle 
andere gevallen aan de bevoegde nationale autoriteiten van een lidstaat om te beslissen over 
de selectie en opzet van een project evenals over de controle op de juiste tenuitvoerlegging 
daarvan. Dit geldt ook voor het onderhavige waterleidingsproject,. Met betrekking tot de 
controles dienen de inspanningen te worden gedeeld tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat en de Commissie, waarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat deze 
inspanningen evenredig moeten zijn aan hun financiële implicaties. Ongetwijfeld moet bij het 
vermoeden van fraude een beleid van nultolerantie worden gevoerd.

Ten aanzien van het project ter vervanging van het externe waterleidingnetwerk in de 
zogenoemde Vagia-bronnen in de gemeente Nikiforos, district Drama, in Oostelijk-
Macedonië, heeft de Commissie de bevoegde autoriteiten verzocht om mededeling van de 
bevindingen van de door de bevoegde organen verrichte controles en alle in hun bezit zijnde 
informatie over de samenstelling van het beoordelingscomité en het bestaan van een 
mogelijke belangenverstrengeling.

In hun brieven van 11 en 26 november 2009 en 21 januari 2010 hebben de Griekse 
autoriteiten de Commissie de gevraagde informatie geleverd. Zo hebben zij kopieën ter 
beschikking gesteld van een controleverslag van de intermediaire bestuursautoriteit van de 
provincies Oostelijk-Macedonië en Thracië en van een verslag over een in augustus 2009 
uitgevoerde controle door ESPEL (een na een open aanbestedingsprocedure door het Griekse 
ministerie voor nationale economie benoemd adviesorgaan belast met de controle op de 
kwaliteit van de uitvoering van openbare werken in Griekenland). Op 21 januari 2010 heeft 
ESPEL haar definitieve verslag voorgelegd.

De beide instanties kwamen tot de slotsom dat geen familieleden van de aannemer deel 
uitmaakten van de commissie die de opdrachten voor werken gunden, en dat nader, op 
genomen monsters gebaseerd onderzoek naar andere kwesties nodig was, meer bepaald met 
betrekking tot de ondergrondse waterleiding.
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Bovendien waren zij van mening dat het gedeelte van de werkzaamheden dat met de hand en 
niet met machinale middelen moest worden verricht, niet volgens de in de vergunning voor de 
werkzaamheden voorgeschreven milieuvoorwaarden werd uitgevoerd. Er werd ook een aantal 
andere problemen vastgesteld met betrekking tot de traceerbaarheid van monsters die zijn 
genomen ter staving van de kwaliteit van de gebruikte materialen. In het kader van de 
kwaliteitscontrole werden de volgende aanbevelingen gedaan:

a) de ondergrondse werkzaamheden moeten op basis van genomen monsters worden 
gecontroleerd;

b) het ministerie van Milieuzaken dient na te gaan of er sprake is van inbreuken op de in de 
vergunning voor de werkzaamheden voorgeschreven milieuvoorwaarden (machinaal werk 
versus werk met de hand), en

c) de aannemer moet alsnog een aantal ontbrekende gegevens inzake het 
kwaliteitsmanagement verstrekken die deel uitmaken van de contractuele verplichtingen.
Indien op het tijdstip van de beslissing over de definitieve aanvaarding van de 
werkzaamheden niet aan deze verplichtingen is voldaan, kunnen boetes worden opgelegd 
zoals voorzien in artikel 176 van de nationale wetgeving 3669/08.

Conclusies

Bij de door ESPEL uitgevoerde controle is een aantal problemen vastgesteld, die door de 
nationale autoriteiten van de lidstaten moeten worden opgelost. Zij zijn namelijk 
verantwoordelijk voor:

 de opzet van een project, met inbegrip van de controle van de correcte uitvoering 
ervan, waarbij erop moet worden gelet dat de controle-inspanningen evenredig zijn aan het 
bedrag aan EU-middelen dat mogelijk op het spel staat,

 het vinden van een passend evenwicht tussen financiële, sociale en milieu-
overwegingen, en

 het waarborgen van de naleving van alle toepasselijke EU-voorschriften en, in het 
geval van niet-naleving, de toepassing van overeenkomstige financiële correcties.

De Commissie zal op de voet volgen welke maatregelen de bevoegde autoriteiten op grond 
van de aanbevelingen van ESPEL zullen nemen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 mei 2013.

Het project is met 180.087,61 EUR medegefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling in het kader van het regionaal operationeel programma Oost-Macedonië en 
Thracië 2000-2006.

Bij de indiening van de afsluitingsdocumenten in september 2010 was het voormelde project 
geregistreerd als niet-afgerond. Volgens de afsluitingsrichtsnoeren COM (2006)3424 van 1 
augustus 2006 moeten niet-afgeronde projecten uiterlijk in september 2012 worden 
afgesloten.
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De indiener beweert dat bij de toekenning van het contract verschillende onregelmatigheden 
hebben plaatsgevonden en dat tijdens de bouw van het project technische en 
milieuvoorschriften niet zijn nageleefd.

Het verslag van de bevindingen van de controleurs van het overheidsbestuur van december 
2011 stelde verschillende administratieve en technische tekortkomingen vast.

Vanwege technische tekortkomingen die ook door de eenheid die belast is met de technische 
controle van openbare werken (ESPEL) zijn vastgesteld, en die ertoe hebben geleid dat het 
project werd gekwalificeerd als categorie 2ii-project (dit houdt in dat er ernstige problemen 
zijn die door de aannemer moeten worden opgelost), hebben de nationale autoriteiten een 
bedrag van 79.753 EUR (EFRO-bijdrage 62.887 EUR) dat verband hield met onregelmatige 
uitgaven, op de eindbetaling ingehouden.

De nationale autoriteiten hebben de diensten van de Commissie bij brief van 19 juni 2012 
laten weten dat het betreffende project niet kon worden afgerond en hebben verzocht dit 
project uit te sluiten van medefinanciering.

Tegen deze achtergrond hebben de diensten van de Commissie de procedure ingeleid om de 
voormelde EU-bijdrage aan het project in aftrek te brengen en de EU-bijdrage aan het 
programma opnieuw te berekenen. Naar verwachting wordt deze procedure uiterlijk eind mei 
2013 afgerond.

Conclusie
Aangezien het bedrag van de medefinanciering uit het EFRO voor het betreffende project is 
afgetrokken van de eindbetaling uit de Unie-begroting, is het project niet langer een door de 
EU medegefinancierd project.


