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Przedmiot: Petycja 0931/2009, którą złożył Nikolaos Kagiaoglou (Grecja), w sprawie
rzekomo niewłaściwego wykorzystywania funduszy UE i szkodliwych dla 
środowiska skutków przedsięwzięcia infrastrukturalnego w mieście 
Nikiforos (prefektura Drama) w północnej Grecji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest radnym w mieście Nikiforos (prefektura Drama) położonym 
w północnej Grecji, skarży się na sposób, w jaki służby techniczne w Dramie wykorzystują 
przekazywane za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego środki na 
unowocześnienie sieci wodociągowej w Nikiforos.  Składający petycję utrzymuje, że jest to 
przypadek nepotyzmu i nadużycia władzy; co zgłosił już we wniesionej do prokuratury 
w Dramie skardze.  Zaznacza on też, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia powoduje 
poważne szkody dla środowiska na tym obszarze.  Ponieważ kolejne skargi wnoszone do 
właściwych władz środowiskowych nie przyniosły żadnych skutków, wzywa on Parlament 
Europejski do zajęcia się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 marca 2010 r.

Składający petycję kwestionuje zgodność wykonanych robót budowlanych z przewidzianym 
opisem technicznym (zwłaszcza fakt, że roboty miały zostać wykonane ręcznie, a nie 
w sposób mechaniczny). Według składającego petycję dowodem na niedotrzymanie przez 
wykonawcę zobowiązania do wykonania większej części robót ręcznie jest grzywna 
w wysokości 8 500 EUR, jaką na tego ostatniego nałożyły lokalne służby leśne. 



PE440.056v02-00 2/4 CM\942835PL.doc

PL

Ponadto składający petycję utrzymuje, że jest to przypadek nepotyzmu i nadużycia władzy, co 
zgłosił już we wniesionej do prokuratury w Dramie skardze.  Składający petycję uważa, że 
ma miejsce konflikt interesów między osobą odpowiedzialną za weryfikację robót w służbach 
technicznych prefektury w Dramie a wykonawcą (który jest krewnym tej osoby).  

Składający petycję odwołuje się do szeregu nieprawidłowości zaistniałych jego zdaniem 
między zobowiązaniami umownymi wykonawcy a sposobem wywiązania się z tych 
zobowiązań, oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko naturalne, a także wpływem, 
jaki na lokalną gospodarkę i społeczność wywiera konflikt interesów zachodzący według 
niego między wykonawcą a niektórymi osobami pracującymi w administracji lokalnej, 
mianowicie krewnymi wykonawcy.

W związku z tym składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o wszczęcie 
dochodzenia w sprawie ogółu robót budowlanych wykonanych w prefekturze Drama.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Zgodnie z zasadą pomocniczości wdrażanie środków w ramach polityki spójności opiera się 
na partnerstwie między państwami członkowskimi i Komisją. Podczas gdy duże 
przedsięwzięcia muszą zostać zatwierdzone przez Komisję, w przypadku wszelkich innych 
przedsięwzięć to właściwe władze krajowe państwa członkowskiego odpowiadają za wybór 
i projekt przedsięwzięcia, takiego jak przedmiotowe przedsięwzięcie sieci wodociągowej, 
w tym za nadzór jego prawidłowej realizacji. W odniesieniu do nadzoru działania powinny 
być prowadzone wspólnie przez właściwe władze państw członkowskich oraz Komisję, mając 
na uwadze, że powinny one być proporcjonalne w stosunku do swych skutków finansowych.  
Oczywiście w przypadku podejrzenia nadużycia stosuje się politykę „zero tolerancji”.

Odnośnie do przedsięwzięcia wymiany zewnętrznej sieci wodociągowej znajdującej się 
w Vagia Sources (gmina Nikiforos, prefektura Drama, Macedonia Wschodnia) Komisja 
zwróciła się do właściwych władz o przekazanie wyników kontroli przeprowadzonych przez 
właściwe organy oraz udzielenie wszelkich informacji, jakimi dysponują, na temat składu 
komisji oceniającej oraz istnienia ewentualnego konfliktu interesów.

Władze greckie przekazały Komisji odnośne informacje w pismach z dnia 11 i 26 listopada 
2009 r. oraz 21 stycznia 2010 r. Dostarczyły one kopie sprawozdania z kontroli 
przeprowadzonej w styczniu 2009 r. przez instytucję pośredniczącą w zarządzaniu 
programem operacyjnym Macedonii Wschodniej i Tracji oraz sprawozdanie z kontroli 
przeprowadzonej w sierpniu 2009 r. przez ESPEL (instytucję doradczą powołaną przez 
greckie Ministerstwo Gospodarki Narodowej w wyniku konkursu otwartego mającego na celu 
ocenę jakości wykonania robót publicznych w Grecji). ESPEL przedstawił ostateczną wersję 
sprawozdania w dniu 21 stycznia 2010 r. 

Z ich wniosków wynikało, że w komisji kwalifikacyjnej, która udzieliła zamówienia na 
roboty budowlane, nie zasiadali krewni wykonawcy oraz że pewne kwestie wymagają dalszej 
oceny na podstawie próby, zwłaszcza w odniesieniu do rurociągu podziemnego.

Poza tym stwierdzono, że część robót, które miały być wykonane ręcznie, a nie w sposób 
mechaniczny, najwyraźniej nie została przeprowadzona tak, jak przewidziano 
to w zezwoleniu zatwierdzonym przez warunki dotyczące ochrony środowiska w związku 
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z tymi robotami. Wykryto także inne problemy związane z identyfikacją pochodzenia próbek 
stanowiących dowód jakości zastosowanych materiałów. W zaleceniach sformułowanych 
w wyniku powyższej kontroli jakości zaapelowano, aby: 

a) przeprowadzono ocenę robót podziemnych na podstawie próby;  

b) Ministerstwo Środowiska zbadało naruszenia warunków dotyczących ochrony środowiska 
zatwierdzonych w zezwoleniu na roboty (roboty ręczne/ roboty mechaniczne) oraz 

c) wykonawca przekazał brakujące dane dotyczące zarządzania jakością, mające należeć 
do jego zobowiązań umownych. Niespełnienie tego wymogu na etapie ostatecznego 
zatwierdzania robót może doprowadzić do zastosowania kar przewidzianych w art. 176 
ustawy krajowej nr 3669/08.

Wnioski

Podczas kontroli przeprowadzonej przez instytucję ESPEL stwierdzono pewne problemy. 
Niemniej jednak odpowiedzialność za ich rozwiązanie spoczywa na krajowych władzach 
państw członkowskich: 

 zaprojektowanie przedsięwzięcia, w tym ocena jego prawidłowej realizacji, 
z uwzględnieniem proporcjonalności działań kontrolnych do wysokości potencjalnie 
zagrożonych środków UE; 

 zapewnienie odpowiedniej równowagi między aspektami finansowymi, społecznymi 
i związanymi ze środowiskiem naturalnym oraz

 zagwarantowanie zgodności ze wszelkimi obowiązującymi wymogami prawnymi 
UE oraz zastosowanie należytych korekt finansowych w przypadku ich naruszenia.

Komisja będzie uważnie śledzić działania podejmowane przez właściwe władze w związku 
z zaleceniami instytucji ESPEL.

4. Odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 31 maja 2013 r.

Projekt ten był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
kwocie 180 087,61 EUR w ramach regionalnego programu operacyjnego Wschodnia 
Macedonia & Tracja na lata 2000-2006. 

Po złożeniu dokumentów zamknięcia we wrześniu 2010 r. przedmiotowy projekt został 
określony jako „nieukończony”.  Projekty nieukończone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
zamknięcia pomocy COM(2006)3424 z dnia 1 sierpnia 2006 r. miały zostać ukończone do 
września 2012 r. 

Według składającego petycję podczas udzielania zamówienia i realizacji projektu miały 
miejsce liczne nieprawidłowości: nie zostały spełnione wymogi techniczne i wymogi 
związane z ochroną środowiska. 

W sprawozdaniu z ustaleń inspektorów administracji publicznej z grudnia 2011 r. zostały 
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wyszczególnione liczne niedociągnięcia administracyjne i techniczne. 

Ze względu na niedociągnięcia techniczne zidentyfikowane również przez instytucję, której 
powierzono kontrole techniczne robót publicznych (ESPEL), w wyniku których projekt został 
zakwalifikowany jako projekt „kategorii 2ii” (co oznacza, że problemy te są poważne i 
powinny zostać rozwiązane przez wykonawcę), organy krajowe nie włączyły do płatności 
końcowej kwoty 79 753 EUR na rzecz projektu (wkład ze środków EFRR w wysokości 
62 887 EUR) w związku z nieprawidłowym wydatkowaniem. 

Pismem z dnia 19 czerwca 2012 r. władze krajowe poinformowały służby Komisji, że 
przedmiotowy projekt nie mógł zostać ukończony i wystąpiły o wyłączenie przedmiotowego 
projektu ze współfinansowania. 

W tym kontekście służby Komisji rozpoczęły procedurę w celu odliczenia wyżej 
wymienionej kwoty wkładu UE na rzecz projektu i ponownego obliczenia wkładu UE na 
rzecz programu. Oczekuje się, że procedura ta zostanie zakończona najpóźniej do końca maja 
2013 r.

Wniosek
W związku z faktem, że kwota ze środków EFRR przeznaczona na współfinansowanie 
przedmiotowego projektu została wyłączona z płatności końcowej z budżetu Unii, projekt ten 
nie jest już projektem współfinansowanym przez UE.


