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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 0931/2009, ktorú predkladá Nikolaos Kagiaoglou (štátny príslušník 
Grécka), o údajnom zneužití prostriedkov EÚ a škodlivých účinkoch 
projektu v oblasti infraštruktúry na životné prostredie v meste Nikiforos na 
severe Grécka (prefektúra Drama)

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície, ktorý je členom mestského zastupiteľstva v meste Nikiforos na severe 
Grécka (prefektúra Drama), sa sťažuje na spôsob, akým využívajú technické služby v 
prefektúre Drama finančné prostriedky z Európskeho fondu na rozvoj vidieka na 
modernizáciu vodovodnej siete v meste Nikiforos. Predkladateľ petície tvrdí, že ide o prípad 
rodinkárstva a zneužitia právomoci, keďže už podal sťažnosť aj na prokuratúre v Drame. 
Poukazuje tiež na to, že realizácia tohto projektu vedie k vážnemu poškodeniu životného 
prostredia v oblasti. Keďže jeho opakované sťažnosti podané na príslušných orgánoch 
ochrany životného prostredia nepriniesli žiadne výsledky, žiada Európsky parlament, aby sa 
začal zaoberať touto záležitosťou.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 27.10.09. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 25. marca 2010).

Predkladateľ petície spochybňuje súlad vykonanej práce s predpokladaným technickým 
popisom (najmä skutočnosť, že práce mali byť vykonané ručne, a nie mechanicky). Podľa 
predkladateľa petície pokuta vo výške 8 500 EUR, ktorú uložila miestna lesná správa 
zhotoviteľke, predstavuje dôkaz o nedodržaní záväzku zhotoviteľky vykonať väčšiu časť prác 
ručne. 
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Predkladateľ petície okrem toho tvrdí, že je to prípad rodinkárstva a zneužitia právomoci, a 
podal už sťažnosť aj na Prokuratúre v Drame. Predkladateľ petície sa domnieva, že ide o 
konflikt záujmov medzi osobou poverenou vykonaním prác v rámci technických služieb 
prefektúry Drama a zhotoviteľkou (ktorá je príbuznou tejto osoby).  

Predkladateľ petície upozorňuje na niekoľko nezrovnalostí, ktoré sú podľa neho medzi 
zmluvnými záväzkami zhotoviteľky a spôsobom, akým plnila tieto záväzky, vplyvom 
projektu na životné prostredie, ako aj účinkami konfliktu záujmov, ktorý podľa neho existuje 
medzi zhotoviteľkou a niektorými osobami pracujúcimi v miestnej samospráve, najmä 
vzťahmi tejto zhotoviteľky, na miestne hospodárstvo a spoločenstvo.

Preto sa snaží dosiahnuť, aby Európsky parlament preskúmal úplnosť verejných prác 
vykonaných na prefektúre v Drame.

Poznámky Komisie týkajúce sa petície

Pri uplatňovaní zásady subsidiarity je realizácia intervencií politiky súdržnosti založená na 
partnerstve medzi členskými štátmi a Komisiou. Kým veľké projekty musí schváliť Komisia, 
v prípade všetkých ostatných projektov je zodpovednosťou príslušných vnútroštátnych 
orgánov členského štátu, aby vybrali a navrhli projekt, ako je príslušný projekt týkajúci sa 
zásobovania vodou, vrátane kontroly ich správneho vykonávania. Pokiaľ ide o kontrolu, úsilie 
sa musí rozdeliť medzi príslušné orgány členského štátu a Komisiu a pritom sa nesmie 
zabúdať, že toto úsilie musí byť úmerné ich finančným dôsledkom. Ak existuje podozrenie na 
podvod, uplatňuje sa, samozrejme, politika nulovej tolerancie.

V súvislosti s projektom „Výmena vonkajšej vodovodnej siete v mieste s názvom zdroje 
Vagia v meste Nikiforos, prefektúra Drama, východné Macedónsko“ Komisia požiadala 
príslušné orgány o výsledky kontroly, ktorú vykonali príslušné orgány, a o všetky informácie, 
ktoré majú o zložení hodnotiacej komisie a o existencii možného konfliktu záujmov.

Grécke orgány poskytli Komisii informácie, ktoré požadovala v listoch z 11. a 26. novembra 
2009 a 21. januára 2010. V skutočnosti poskytli kópie správy o kontrole, ktorú vykonal 
sprostredkovateľský riadiaci orgán prefektúry východné Macedónsko a Trácia v januári 2009, 
a správu o kontrole, ktorú v auguste 2009 vykonal ESPEL (konzultačná inštitúcia poverená 
gréckym ministerstvom národného hospodárstva po skončení otvoreného výberového konania 
s cieľom kontrolovať kvalitu výkonu verejných prác v Grécku). ESPEL poskytol záverečnú 
správu 21. januára 2010. 

Dospeli k záveru, že vo výberovej komisii, ktorá zadala zákazku na stavebné práce, neboli 
príbuzní zhotoviteľky a že niektoré otázky, najmä tie, ktoré sa týkali podzemného potrubia, si 
vyžiadali ďalšie overovanie na základe výberu vzoriek.

Okrem toho sa domnievali, že časť prác, ktoré sa mali vykonať ručne, a nie mechanicky, sa 
zjavne nevykonala tak, ako sa predpokladalo v povolení prác potvrdenom 
z environmentálneho hľadiska. Zistili sa aj niektoré ďalšie problémy týkajúce sa 
sledovateľnosti vzoriek preukazujúcich kvalitu použitého materiálu. 
Odporúčania sformulované v tejto kontrole kvality vyžadujú, aby:

a) sa podzemné práce overovali na základe výberu vzoriek;  
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b) ministerstvo životného prostredia overilo porušenie podmienok životného prostredia 
potvrdených v zmysle povolenia prác (mechanické a ručné práce) a 

c) zhotoviteľka poskytla niektoré chýbajúce prvky týkajúce sa riadenie kvality, ktoré majú 
byť súčasťou zmluvných záväzkov. Nedodržanie tejto požiadavky v etape záverečného 
schvaľovania prác by mohlo viesť k uplatňovaniu sankcií stanovených v článku 176 
vnútroštátneho zákona č. 3669/08.

Závery

Počas kontroly, ktorú vykonal ESPEL, sa zistili niektoré problémy. Za ich vyriešenie sú však 
zodpovedné vnútroštátne orgány členských štátov: 

 navrhnúť projekt vrátane overovania jeho správneho vykonávania s prihliadnutím na 
primeranosť úsilia vynaloženého na kontrolu a výšku potenciálne rizikových finančných 
prostriedkov EÚ; 

 zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi finančnými, sociálnymi a environmentálnymi 
aspektmi a

 zabezpečiť dodržiavanie všetkých príslušných požiadaviek právnych predpisov EÚ a 
v prípade ich nedodržania uplatňovať príslušné finančné opravy.

Komisia bude pozorne sledovať opatrenia, ktoré prijmú príslušné orgány na základe 
odporúčaní inštitúcie ESPEL.

4. Odpoveď Komisie (REV) doručená 31. mája 2013.

Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 180 087,61 
EUR v rámci regionálneho operačného programu východné Macedónsko a Trácia 2000 –
2006.

Pri predložení dokladov o ukončení programu v septembri 2010 bol tento projekt uvedený ako 
nedokončený. Podľa usmernenia o ukončení COM (2006)3424 z 1. augusta 2006 by 
nedokončené projekty mali byť dokončené do septembra 2012.

Predkladateľ petície tvrdí, že boli rôzne nezrovnalosti v priebehu zadávania zákazky a 
výstavby projektu, ktorý nebol v súlade s technickými a environmentálnymi požiadavkami.

V správe o zisteniach inšpektorov verejnej správy z decembra 2011 boli uvedené rôzne 
administratívne a technické nedostatky.

Z dôvodu technických nedostatkov, ktoré zistil aj subjekt poverený technickou kontrolou 
verejných prác (ESPEL), ktoré viedli k jeho zaradeniu do kategórie projektov 2ii (ktorá 
znamená, že problémy sú vážne a zhotoviteľ by ich mal opraviť), vnútroštátne orgány
nezahrnuli do konečnej platby čiastku z projektu vo výške 79 753 EUR (príspevok 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vo výške 62 887 EUR), spojenú s 
neoprávnenými výdavkami.



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

SK

Listom z 19. júna 2012 vnútroštátne orgány informovali útvary Komisie, že príslušný projekt 
nemohol byť dokončený, a žiadali, aby bol príslušný projekt vylúčený zo spolufinancovania.

V tejto súvislosti útvary Komisie začali konanie s cieľom odpočítať uvedenú výšku príspevku 
EÚ týkajúcu sa projektu a prepočítať príspevok EÚ na program. Očakáva sa, že tento postup 
bude dokončený najneskôr do konca mája 2013.

Záver
Ak sa vezme do úvahy, že suma spolufinancovania príslušného projektu z EFRR sa odpočíta 
od konečnej platby z rozpočtu Únie, projekt už nebude spolufinancovaný z EÚ.


