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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0931/2009, adresată de Nikolaos Kagiaoglou, de cetățenie elenă, 
privind presupuse deturnări de fonduri UE și efectele dăunătoare asupra mediului 
cauzate de un proiect de infrastructură în orașul Nikiforos (districtul Drama), 
situat în nordul Greciei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care este consilier municipal în orașul Nikiforos (districtul Drama), situat în 
nordul Greciei, reclamă modul de utilizare de către organele de administrare tehnică din 
Drama a fondurilor acordate prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională în 
scopul înnoirii rețelei de aprovizionare cu apă din Nikiforos. Petiționarul susține că este vorba 
de un caz de nepotism și abuz de putere, pe care deja l-a reclamat Biroului Procuraturii din 
Drama. În plus, petiționarul subliniază faptul că executarea proiectului respectiv are efecte 
extrem de dăunătoare asupra mediului natural al zonei. Întrucât reclamațiile sale repetate către 
autoritățile de mediu responsabile nu au avut niciun rezultat, acesta solicită Parlamentului 
European să preia acest caz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiționarul reclamă neconformitatea lucrărilor executate cu specificațiile tehnice prevăzute 
(în special faptul că lucrările trebuiau făcute manual, și nu prin mijloace mecanice). Potrivit 
petiționarului, amenda de 8 500 de euro aplicată contractantului de către Serviciul Forestier 
local constituie dovada nerespectării de către contractant a obligației de a realiza majoritatea 
lucrărilor manual. 
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În plus, petiționarul susține că acesta este un caz de nepotism și de abuz de putere, pe care l-a 
raportat deja Biroului Procuratorii din Drama. Petiționarul consideră că există un conflict de 
interese între persoana responsabilă cu verificarea lucrărilor din cadrul serviciilor tehnice ale 
districtului Drama și contractant (care este o rudă a persoanei respective).  

Petiționarul face referire la o serie de inconsecvențe, potrivit acestuia, între obligațiile 
contractuale ale contractantului și modul în care acesta le-a îndeplinit, impactul proiectului 
asupra mediului înconjurător, precum și consecințele asupra economiei și comunității locale 
pe care le-ar avea presupusul conflict de interese existent între contractant și unele persoane 
din administrația locală, rude ale contractantului respectiv.

Prin urmare, petiționarul solicită inițierea de către Parlamentul European a unei anchete 
asupra tuturor lucrărilor executate pe raza districtului Drama.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Conform principiului subsidiarității, intervențiile legate de politica de coeziune se realizează 
în baza parteneriatului dintre statele membre și Comisie. În timp ce proiectele mari necesită 
aprobarea Comisiei, pentru toate celelalte proiecte, rămâne la latitudinea autorităților 
naționale competente ale unui stat membru să selecteze și să conceapă un proiect, precum 
proiectul de aprovizionare cu apă în discuție, inclusiv să asigure controlarea acestuia. În ceea 
ce privește operațiunile de control, eforturile trebuie împărțite între autoritățile competente ale 
statului membru și Comisie, ținând cont de faptul că acest efort trebuie să fie direct 
proporțional cu implicațiile lor financiare. Dacă există o suspiciune de fraudă, se aplică, 
desigur, o politică de toleranță zero.

Cu privire la proiectul „Înlocuirea rețelei externe de aprovizionare cu apă din zona numită 
Izvoarele Vagia, din orașul Nikiforos, districtul Drama, Macedonia de Est”, Comisia a 
solicitat autorităților competente rezultatele controalelor efectuate de către organele 
competente și toate informațiile pe care acestea le posedă cu privire la înființarea comitetului 
de evaluare și la existența unui posibil conflict de interese.

Autoritățile elene au oferit Comisiei informațiile solicitate prin scrisorile din 11 și 
26 noiembrie 2009 și 21 ianuarie 2010. De altfel, acestea au oferit copii ale unui raport de 
control realizat de către autoritatea de gestionare intermediară a programului operațional 
pentru Macedonia de Est și Tracia în ianuarie 2009 și a unui raport de control realizat în 
august 2009 de către ESPEL (instituție de consultanță însărcinată de Ministerul Economiei 
Naționale al Greciei, în urma unui concurs general, să verifice calitatea execuției lucrărilor 
publice în Grecia). ESPEL a prezentat raportul său final la 21 ianuarie 2010. 

Aceștia au conchis că nu au existat rude ale contractantului care să facă parte din comitetul de 
selecție care a acordat contractul de lucrări și că au existat unele probleme care necesitau o 
verificare mai minuțioasă, mai ales privind conductele subterane, în baza unei mostre.

În plus, aceștia au considerat că partea din lucrări care ar fi trebuit să fie realizată manual, și 
nu prin mijloace mecanice, se pare că nu a fost realizată așa cum era prevăzut în autorizația 
eliberată în conformitate cu condițiile referitoare la mediu ale lucrărilor. Au fost identificate și 
alte probleme, cu privire la trasabilitatea mostrelor care atestă calitatea materialului folosit. 
Recomandările formulate în acest raport de control prevăd ca: 
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(a) lucrările subterane să fie verificate în baza unei mostre,  

(b) Ministerul Mediului să verifice cazurile de încălcare a condițiilor referitoare la mediu din 
autorizația de executare a lucrărilor (lucrări mecanice versus lucrări manuale) și 

(c) contractantul să furnizeze elementele lipsă referitoare la gestionarea calității, care ar trebui 
să facă parte din obligațiile contractuale. Nerespectarea acestei cerințe în etapa aprobării 
finale a lucrărilor ar putea duce la aplicarea penalizărilor prevăzute la articolul 176 din legea 
națională nr. 3669/08.

Concluzii

Există unele probleme care au fost identificate în timpul controlului realizat de ESPEL. Cu 
toate acestea, rezolvarea acestora se află în sarcina autorităților naționale ale statelor membre: 

 să conceapă un proiect care să includă verificarea punerii corecte în aplicare a 
acestuia, ținând cont de proporția efortului de verificare din valoarea fondurilor UE 
periclitate, 

 să asigure o echilibrare adecvată între considerentele de natură financiară, socială și 
de mediu și

 să asigure respectarea tuturor cerințelor prevăzute în regulamentele UE și să aplice 
măsurile corective financiare relevante în cazul nerespectării lor.

Comisia va urmări îndeaproape măsurile luate de autoritățile competente în urma 
recomandărilor ESPEL.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 31 mai 2013

Proiectul a fost cofinanțat de Fondul european de dezvoltare regională cu suma de 
180 087,61 EUR în cadrul programului operațional regional Macedonia de Est și Tracia 2000-
2006.

La transmiterea documentelor de încheiere în septembrie 2010, proiectul sus-menționat a fost 
listat ca „incomplet”. Proiectele nefinalizate în conformitate cu Orientările privind încheierea 
asistenței COM (2006) 3424 din 1 august 2006 ar fi trebuit să fie finalizate până în septembrie 
2012.

Petiționarul a susținut că mai multe nereguli au avut loc pe perioada atribuirii contractului și
construcției proiectului, care nu a respectat cerințele tehnice și de mediu.

Raportul asupra concluziilor redactat de inspectorii administrației publice din decembrie 2011
a identificat diverse deficiențe administrative și tehnice.

Pe motivul deficiențelor tehnice identificate, de asemenea, de entitatea însărcinată cu
controale tehnice ale lucrărilor publice (ESPEL), care au condus la calificarea sa ca proiect de
„categoria 2ii” (ceea ce înseamnă că problemele sunt grave și ar trebui să fie soluționate de 
către contractant), autoritățile naționale nu au inclus în plata finală suma de 79 753 EUR din
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proiect (contribuția FEDER în valoare de 62 887 EUR), legată de cheltuieli nejustificate.

Prin scrisoarea din 19 iunie 2012, autoritățile naționale au informat serviciile Comisiei că 
proiectul în cauză nu a putut fi finalizat și a solicitat ca proiectul în cauză să fie exclus de la
cofinanțare.

În acest context, serviciile Comisiei au inițiat procedura pentru a deduce valoarea sus-
menționată a contribuției UE cu privire la proiect și pentru a recalcula contribuția UE la 
program. Se așteaptă ca această procedură să fie finalizată cel târziu până la sfârșitul lunii mai 
2013.

Concluzie
Având în vedere că valoarea cofinanțării FEDER pentru proiectul în cauză este dedusă din 
plata finală de la bugetul Uniunii, proiectul nu mai este un proiect cofinanțat de UE.


