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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1318/2011 af Erich Müller, tysk statsborger, og én 
medunderskriver, om manglende overholdelse af retningslinjerne i 
Kommissionens meddelelse "En ny turismepolitik for Europa – verdens 
førende rejsemål" i forbindelse med tildeling af EU-midler til et 
turismeprojekt i Polen

1. Sammendrag

Andrageren klager over den måde, hvorpå de polske myndigheder foretog udvælgelsen af et 
EU-finansieret turismeprojekt i Polen. Andrageren hævder, at selv om hans projekt opfyldte 
samtlige krav, der er omhandlet i Kommissionens meddelelse "En ny turismepolitik for 
Europa – verdens førende rejsemål", og først og fremmest kriterierne om fremme af 
bæredygtig, ansvarlig og kvalitetspræget turisme, blev der valgt et andet langt mindre egnet 
projekt, hvilket andrageren tilskriver nepotisme og korruption samt forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet. Andrageren har allerede forelagt sagen for Europa-Kommissionens 
Generaldirektorat for Regionalpolitik og Bypolitik (GD REGIO), Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF), problemløsningsnettet for det indre marked (Solvit) og den 
tyske Forbundsdags Udvalg for Andragender, men da der endnu ikke er kommet klarhed over 
sagen, anmoder han Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

"Andrageren klager over en uretmæssig udvælgelse af projekter i forbindelse med det 
regionale operationelle program Mazowieckie, 2007PL161PO011, i Polen. Han hævder, at de 
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projekter, som blev udvalgt, ikke har den samme høje tekniske standard og bæredygtighed 
som hans indsendte projekt. Han beskylder de polske myndigheder for korruption. Han 
nævner i sin klage til Kommissionen, at projekter blev foretrukket, hvis ansøgerne var villige 
til at betale et yderligere beløb på mellem 1 % og 5 % af finansieringsbeløbet til myndigheden 
ud over ekspeditionsgebyret. Han mener endvidere, at han er blevet udsat for 
forskelsbehandling på grund af sin nationalitet.

Andrageren har allerede klaget til kommissærs Oettingers kabinet, Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig, Thomas Mann (MEP), Kommissionen, den tyske ambassade i 
Warszawa og til den tyske Forbundsdags Udvalg for Andragender. Han indberettede den 20. 
november 2011 en overtrædelse til det tyske forbundskriminalpoliti og en anden overtrædelse 
den 27. november 2011 og beskyldte bl.a. direktøren for den polske myndighed med ansvar 
for tildeling af EU-midler (MJWPU) for tilskyndelse til frihedsberøvelse, personlige injurier, 
tvang, afpresning, materiel skade, røveri, krænkelse af menneskerettighederne og 
overtrædelse af EU-lovgivningen. Da han frygter yderligere forskelsbehandling og 
repressalier mod sin familie og sig selv fra de polske myndigheders side, spurgte han, om 
Kommissionen havde afsløret hans identitet over for de polske myndigheder.

Der bør for så vidt angår udvælgelsen af projekter tages højde for, at bistand i henhold 
strukturfondene ydes i overensstemmelse med en metode, der er baseret på komplementaritet 
og partnerskab mellem Kommissionen og medlemsstaterne under behørig hensyntagen til 
deres respektive beføjelser (artikel 11 i forordning (EF) nr. 1083/2006). Medlemsstaterne er i 
denne sammenhæng og under hensyntagen til nærhedsprincippet ansvarlige for 
gennemførelsen af medfinansierede foranstaltninger på det rette niveau og i 
overensstemmelse med hver enkelt medlemsstats institutionelle system (artikel 12 i 
forordning (EF) nr. 1083/2006).

Dette betyder, at Kommissionen ikke må gribe ind i udvælgelsen af projekter (undtagen for 
store projekter), da dette hører under de nationale forvaltningsmyndigheders 
kompetenceområde, forudsat at deres valg er i overensstemmelse med de fastlagte principper i 
programmeringsdokumenterne, der er vedtaget i samråd med Kommissionen, og at 
projekterne overholder gældende EU-lovgivning og nationale bestemmelser.

Kommissionen har anmodet forvaltningsmyndigheden om at reagere på de beskyldninger, der 
er fremsat af klageren, og afventer dens svar.

Kommissionen skrev til klageren den 19. juni 2012 og meddelte ham, at Kommissionen havde 
anmodet forvaltningsmyndigheden om at redegøre for udvælgelsesprocessen, og hvorvidt 
udvælgelsen af projekter var i overensstemmelse med programmeringsdokumenterne. Det 
blev ligeledes oplyst, at han vil blive underrettet om resultaterne og yderligere procedurer.

For så vidt angår beskyldningen om korruption henhører dette under OLAF's kompetence, 
hvor der allerede verserer en anden klage i denne henseende. Kommissionen har anmodet 
OLAF om oplysninger vedrørende resultaterne af dets undersøgelse og har i ovennævnte 
skrivelse oplyst klageren om, at han vil blive underrettet, når OLAF reagerer.

Klageren havde den 20. november 2011 underrettet Kommissionen om sin indberetning af 
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overtrædelser til det tyske forbundskriminalpoliti, som han udvidede med sin skrivelse af 27. 
november 2011 ved at beskylde de polske myndigheder for en række alvorlige kriminelle 
handlinger. De faktiske omstændigheder i denne sag vedrører Kommissionen, idet klageren 
anmodede om at få at vide, hvorvidt Kommissionen havde afsløret hans identitet over for de 
polske myndigheder. Kommissionen bekræftede i sin skrivelse til klageren, at den ikke havde 
afsløret hans identitet over for de polske myndigheder, på trods af at klageren havde godkendt 
dette (skrivelse af 9. maj 2011), og at den ikke vil afsløre den under hensyntagen til de 
ovennævnte beskyldninger.

Konklusioner

Klagen følges op på normal vis. De polske myndigheder er blevet anmodet om at 
kommentere, hvorvidt de udvalgte projekter er i overensstemmelse med 
programmeringsdokumenterne og udvælgelsesprocedurerne, og om at bekræfte, at deres valg 
byggede på ikke-diskriminerende objektive udvælgelseskriterier.

Med hensyn til beskyldningen om korruption er OLAF blevet anmodet om at fremlægge 
resultaterne af sin undersøgelse.

Klageren er blevet informeret om denne fremgangsmåde og den omstændighed, at han vil 
blive underrettet af Kommissionen, når den har hørt fra forvaltningsmyndigheden og OLAF.

Kommissionen vil aflægge rapport til Europa-Parlamentet, når undersøgelserne er afsluttet.

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 30. april 2013

Efter andragendet om udvælgelsen af projekter vedrørende det regionale program 
Mazowieckie [ref: 2007PL161PO0001] i Polen blev de polske myndigheder anmodet om at 
kommentere, hvorvidt de udvalgte projekter og udvælgelseskriterierne var i 
overensstemmelse med programmeringsdokumenterne.

For så vidt angår beskyldningerne om korruption og en klage, som andrageren indgav til 
OLAF, er sidstnævnte blevet anmodet om at fremlægge resultaterne af sin undersøgelse.

Andrageren fremsendte i mellemtiden yderligere oplysninger, navnlig i skrivelsen af 19. juli 
2012, hvori han klagede over den manglende overensstemmelse i de nationale myndigheders 
udvælgelse af projekter med artikel 2 (Formål), artikel 4 (Konvergens), artikel 5 (Regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse), artikel 6 (Europæisk territorialt samarbejde) og 10 
(Områder, der lider under geografiske eller naturbetingede ulemper) i forordning (EF) nr. 
1080/2006.

Han sendte desuden to forskellige skrivelser. Den ene var rettet til viceudenrigsministeren, 
Cornelia Pieper, og den tyske Forbundsdag, mens den anden var rettet til Polens præsident.

Andrageren klager i sin skrivelse til Udenrigsministeriet og den tyske Forbundsdag over 
udenrigsministeriets passivitet for så vidt angår forskelsbehandling og krænkelse af 
menneskerettighederne i Polen. Han anser dette for at være en overtrædelse af artikel 41, stk. 
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4 (Ret til god forvaltning), og artikel 51, stk. 1 (Anvendelsesområde), i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende rettigheder. På baggrund af den omstændighed at 
Parlamentet og GD REGIO har indledt en undersøgelse, antager han allerede, at de polske 
myndigheder og især Wojewodschaft Mazovien har begået alvorlige lovovertrædelser og 
krænket "EU-rettighederne.

Han hævder desuden, at hans familie har været udsat for vedvarende forskelsbehandling, 
psykisk terror og chikane i form af små fremsendte skrivelser/notater samt drabet på deres to 
hunde. Dette resulterede i, at datteren besluttede at forlade Polen og bo i Tyskland. Han 
mener, at dette er det første skridt i den planlagte udvisning fra henholdsvis de ansvarlige 
polske myndigheders og især borgmesteren i Pultusks side.

Han henviser igen til det væbnede røveri samt sin fængsling og klager over, at det tyske 
forbundskriminalpoliti i Wiesbaden, det regionale forbundskriminalpoliti, politiet i Fulda, 
Tysklands ambassade i Polen og de polske retsmyndigheder ikke har truffet foranstaltninger.

Han henviser til sit andragende til Parlamentet og forventer, at "der anlægges sag om 
krænkelse af menneskerettighederne ved EU-Domstolen, idet Udvalget for Andragender har 
anerkendt, at han og hans familie er i fare". Han hævder endnu en gang, at Kommissionen 
afslørede hans identitet over for de polske myndigheder, hvilket bragte hans liv i fare og 
bevirkede, at han led økonomiske tab. Han mener, at årsagen til de polske myndigheders 
fortsatte forskelsbehandling og krænkelse af "EU-rettighederne" skyldes hans klager til OLAF 
og GD REGIO over forskelsbehandlingen fra de polske myndigheders side, som nægtede at 
forbinde hans ejendom med den offentlige vandforsyning, samt korruption og misbrug af 
skatteydernes penge gennem tilskud til projekter.

Han mener, at placeringen af hans projekt som nummer 133 på listen over projekter, der skal 
finansieres, udgør en overtrædelse af artikel 36 (Adgang til tjenesteydelser af almindelig 
økonomisk interesse) og artikel 21, stk. 2 (Ikke-forskelsbehandling) i chartret om 
grundlæggende rettigheder og forskelsbehandling af hans virksomhed og familie. Idet hans 
identitet er kendt, gør han gældende, at der er sket en overtrædelse af artikel 11, stk. 1 
(Ytrings- og informationsfrihed), i chartret om grundlæggende rettigheder. Han klager 
endvidere over et andet projekt, som er blevet placeret som nummer 7 på listen, selv om hans 
projekt fastsætter højere standarder for så vidt angår miljøaspekter og bæredygtig turisme. 

Han hævder, at Polen ved at forskelsbehandle ham på grundlag af nationalitet ikke overholder 
de EU-traktater, som landet har undertegnet eller chartret for grundlæggende rettigheder og 
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Han oplyser ligeledes, at han "ikke vil 
udelukke at indgive en ansøgning til Kommissionen om indledning af en 
overtrædelsesprocedure mod Polen" på grund af de påståede overtrædelser af artikel 6, stk. 1, 
artikel 7, stk. 1, og artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), den manglende 
respekt for demokratiet, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt 
retsstatsprincipperne. Han forbeholder sig samtidig retten til at informere offentligheden i 
tilfælde af yderligere passivitet.

Den anden skrivelse er et åbent brev til Polens præsident. Idet klagen til GD REGIO fortsat er 
under behandling, modtog GD REGIO den 25. marts 2013 dette brev med klagerens reaktion 
på GD REGIO's forudgående skrivelse af 21. marts 2013. Brevet består af 29 sider. 
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Andrageren oplyser desuden, at der er sendt en kopi af det åbne brev til orientering til OLAF, 
Europa-Parlamentets formand, Det Europæiske Råd og til Regling i den europæiske 
stabilitetsmekanisme, og at der er sendt yderligere oplysninger til den tyske forbundskansler, 
Angela Merkel, og den tyske Forbundsdags Udvalg for Andragender.

Andrageren har fremsendt en vis mængde "dokumentation" vedrørende den påståede 
udvisning af hans familie, som skyldtes krænkelsen af hans ejendom, fængslingen og røveriet, 
uden præcisering fra de tyske og polske strafferetlige myndigheders side siden november 
2011, overtrædelsen af chartret om grundlæggende rettigheder og den europæiske 
menneskerettighedskonvention samt artikel 6, stk. 1, og artikel 7 i TEU.

Han klager over afslaget på etablering af forbindelse mellem hans ejendom og den offentlige 
vandforsyning (overtrædelse af artikel 14 i den europæiske menneskerettighedskonvention og 
artikel 21, stk. 2, i chartret om grundlæggende rettigheder samt af etableringsfriheden). Idet 
han er indehaver af en byggetilladelse, mener han, at dette afslag er arbitrært og det første 
skridt til udvisning. Han klager endvidere over manglen på gennemsigtighed og omfanget af 
de beføjelser, der er tillagt borgmesteren i Pultusk.

Kommissionens bemærkninger

For så vidt angår udvælgelsen hørte Kommissionen den ansvarlige forvaltningsmyndighed, 
der anførte, at projektets hovedformål var at oprette turistfaciliteter i Boby-området ved at 
opføre et turistkompleks. Af de mere specifikke mål var udnyttelsen af områdets potentiale 
for turisme og dets beliggenhed, regionens økonomiske udvikling gennem jobskabelse og 
øget tiltrækningskraft, længere turistophold i området, markedsføring af området og tilpasning 
af turismeudbuddene til personer med handicap.

Selve udvælgelseskriterierne behandles og godkendes af overvågningsudvalget i 
overensstemmelse med artikel 65 i forordning (EF) nr. 1083/2006. Sammensætningen af 
overvågningsudvalget fastsættes af medlemsstaten i overensstemmelse med 
forvaltningsmyndigheden. En repræsentant for Kommissionen kan efter anmodning fra 
Kommissionens eller overvågningsudvalget deltage i en rådgivende rolle (artikel 64 i samme 
forordning).

Udvælgelseskriterierne for ovennævnte program blev godkendt af overvågningsudvalget. 
Udvælgelsen af projekter var baseret på tre kriteriekategorier. De første to kategorier er 
formelle kriterier og kriterier vedrørende eksistensen af bestemte miljømæssigt relevante 
dokumenter. Det blev kun kontrolleret, hvorvidt de forelå. Der blev kun foretaget en 
pointbedømmelse i den tredje kategori, de strategiske kriterier. Følgende kriterier, som er i 
overensstemmelse med de erklærede projektmål, blev i denne forbindelse vurderet af 
forvaltningsmyndigheden: omfanget af turismeudbud, antallet af skabte arbejdspladser, 
projektets bidrag til tilgængelig infrastruktur for handicappede, den socioøkonomiske 
indvirkning på det område, hvor projektet udføres, partnerskab og bevarelse af kulturarv. 
Kommissionen blander sig ikke ind i udvælgelsen af projektet og selve bedømmelsen.
Kommissionen mener imidlertid ikke, at disse kriterier som sådan giver anledning til 
problemer.

For så vidt angår udvælgelsen af projekter er klageren blevet underrettet ved skrivelse af 21. 
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marts 2013 om delt forvaltning og alle respektive partneres ansvarsområder samt resultatet af 
høringen af forvaltningsmyndigheden om udvælgelseskriterierne, og hvorvidt de opfylder 
målene i det operationelle program.

Med hensyn til påstandene om korruption er OLAF, som andrageren selv havde henvendt sig 
til ved skrivelse af 1. september 2010, blevet hørt. OLAF har pointeret, at denne ikke har 
kompetence til at træffe foranstaltninger til at øve indflydelse på medlemsstaternes beføjelse 
til at træffe beslutninger, medmindre der foreligger afgørende beviser på bedrageri eller 
betydelige uregelmæssigheder, som kan påvirke Den Europæiske Unions finansielle 
interesser. Idet OLAF ikke fandt tilstrækkelige tegn på dette i forbindelse med andragerens 
ansøgning om finansiering i dennes skrivelse af 1. september 2010, henviste OLAF ved 
skrivelse af 29. september 2010 andrageren til GD REGIO og indledte ikke en undersøgelse. 

GD REGIO blev først informeret om dette den 22. februar 2013 og oplyste andrageren den 
21. marts, som allerede havde modtaget disse oplysninger fra OLAF ved skrivelse af 29. 
september 2010.

Med hensyn til den påståede manglende overholdelse af ovennævnte artikler i forordning (EF) 
nr. 1080/2006 definerer de alle formålet og de forskellige mål, som er finansieret af EFRU.

Artikel 27 i forordning (EF) nr. 1083/2006 fastsætter desuden, at medlemsstaten forelægger 
en national strategisk referenceramme, som sikrer, at bistand fra fondene er i 
overensstemmelse med Den Europæiske Unions strategiske retningslinjer for samhørighed. 
Medlemsstaten udarbejder den nationale strategiske referenceramme i samråd med 
Kommissionen med henblik på at sikre en fælles tilgang. Selve programmerne vedrører kun et 
af de tre mål (artikel 32, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1083/2006). Det respektive program 
modtager kun bidrag fra EFRU i henhold til konvergensmålet. Kommissionen vurderede 
programmet i overensstemmelse med artikel 32, stk. 4, i forordning (EF) 1083/2006 og 
fastslog, at det bidrager til målene og Den Europæiske Unions strategiske retningslinjer for 
samhørighed.

Det er imidlertid i forbindelse med beskyldningerne om, hvorvidt udvælgelsen af projekter er 
i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1080/2006 blevet påpeget, at 
de specifikke bestemmelser i denne forordning vedrører EFRU og ikke erstatter de 
grundlæggende bestemmelser i forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for 
alle strukturfondene og særlig artikel 60, der fastsætter, at forvaltningsmyndigheden har 
ansvaret for forvaltning og gennemførelse af programmet. Dette indebærer ligeledes, at det 
skal sikres, at operationer udvælges til finansiering i overensstemmelse med de kriterier, der 
gælder for programmet, og at de i hele deres gennemførelsesperiode er i overensstemmelse 
med de relevante EU-regler og nationale regler.

For så vidt angår klagerne vedrørende forskelsbehandling, psykisk terror, chikane og 
udvisning, ytrings- og informationsfrihed, etableringsfrihed og relaterede overtrædelser af 
chartret for grundlæggende rettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 
henhører dette ikke under GD REGIO's kompetence og kan ikke vurderes af GD REGIO. 

Med hensyn til det forhold at andrageren anførte afsløringen af sin identitet over for de polske 
myndigheder som grund til disse beskyldninger, oplyste GD REGIO ved skrivelse af 19. juni 
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2012 klageren om, at dette ikke var tilfældet, og at denne ikke ville afsløre hans identitet, selv 
om han gav tilladelse hertil pr. e-mail af 9. maj 2011.

GD REGIO forklarede ligeledes klageren ved skrivelse af 19. juni 2012, at det ikke henhører 
under Kommissionens kompetence at rådgive ham om retlige foranstaltninger og anbefalede, 
at han søgte juridisk retshjælp. Beskyldningerne vedrørende passiviteten fra det tyske 
udenrigsministeriums og de tyske og polske strafferetlige myndigheders side henhører heller 
ikke under Kommissionens kompetence.

For så vidt angår afslaget på etablering af forbindelse til den offentlige vandforsyning 
forklarede Kommissionen ved skrivelse af 19. juni 2012 klageren, at dette hører under 
national lovgivning og skal behandles på nationalt plan.

Konklusion

Hvad angår den verserende klagesag om dette spørgsmål har GD REGIO informeret klageren 
om de oplysninger, som forvaltningsmyndigheden har tilvejebragt, og har oplyst, at 
Kommissionen ikke har beføjelser til at gribe ind i udvælgelsen af projekter. Han er ligeledes 
blevet underrettet om udfaldet af sin klage til OLAF (skrivelse af 29. september 2010) og igen 
af GD REGIO (skrivelse af 21. marts 2013).

Den verserende klagesag vil blive behandlet i overensstemmelse med Kommissionens 
procedure for behandling af klager. Idet klageren sendte en skrivelse af 25. marts 2013 som 
svar på skrivelsen af 21. marts 2013, vil denne blive behandlet, og de nødvendige 
foranstaltninger vil blive truffet.

5. Kommissionens svar (REV II), modtaget den 28. august 2013

Kommissionen modtog den 25. marts 2013 som svar på sin forudgående skrivelse af 21. marts 
2013 yderligere et brev fra klageren. I dette brev gør klageren gældende, at alle projekter, som 
var blevet opført i Mazovien-regionen siden 2007 med henblik på at støtte bæredygtig og 
kvalitetspræget turisme ikke er i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer I 
denne henseende henviser han især til Myszyniec-projektet. Han hævder, at det i henhold til 
en drøftelse med den ansvarlige ingeniør ikke er blevet planlagt som et turistcentrum, men 
som et landbomarked. Ifølge hans kendskab er 28 000 000 PLN blevet godkendt til projektet 
af den kompetente myndighed "Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych" 
(MJWPU) i Warszawa, mens det efter hans mening kun er nødvendigt med en investering på 
15 000 000 PLN.

Endvidere klager han over, at projekter kun kontrolleres på en administrativ måde, og at 
tilskud ydes, tilvejebringes og betales af Kommissionen på trods af en falsk 
udpegelsesmetode. Han påpeger, at der ikke kan forventes nogen ærlige rapporter fra korrupte 
myndigheder.

Klageren erklærer, at polske forlig for beboelsesejendomme erklæres ulovligt og opføres som 
turistcentre, og at disse beboelsesejendomme sælges til personer til lave priser. Endvidere 
rejste han igen påstande om korruption generelt og mere specifikt om tilladelse og 
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revisionsmyndigheder.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionens tjenestegren, der er ansvarlige for Polen, er blevet informeret om påstandene 
vedrørende projektet i Myszyniec. Det skal påpeges, at i tilfælde af manglende overholdelse 
af målene i det operationelle program, er der fastsat finansielle korrektioner i forordning (EF) 
nr. 1083/2006  I henhold til artikel 98 i forordning (EF) nr. 1083/2006, er det først og 
fremmest medlemsstaternes ansvar at undersøge uregelmæssigheder og foretage finansielle 
korrektioner i tilfælde af bevis herpå. Kommissionen gennemfører finansielle korrektioner, 
hvis medlemsstaterne ikke overholder disse forpligtelser.

Med hensyn til klagen over projektet i Myszyniec hørte Kommissionens tjenestegrene den 
kompetente forvaltningsmyndighed. Den ansvarlige forvaltningsmyndighed meddelte 
Kommissionen, at formålet med dette projekt er opførelsen af et sports- og fritidskompleks 
med et samlet område på 8,23 ha, der består af to komplekser.

Et kompleks på 4,43 ha oven for Wykrot-reservoiret består af opførelsen af et gæstehus med 
25 senge og konferencerum, spisepladser, landskab med legepladser, en natursti, et 
sportskompleks med multifunktionelle sportsbaner, tennisbaner, en klatrevæg, vandsport og 
en swimmingpool til børn, og også campingpladser med adgang til vand og electricitet. Det 
andet kompleks ligger i Myszyniec omfatter et samlet område på 3, 80 ha, der består af en 
dam med to broer, flere multifunktionelle sportspladser og legepladser såvel som en lille park 
med fontæner og pavilloner, bænke og borde. I begge komplekser er der indbefattet en 
passende infrastruktur med veje, parkering, vand og sanitet i planlægningen.

Forvaltningsmyndigheden meddelte også, at faciliteterne i komplekserne er tilgængelige for 
handicappede personer. Begge komplekser vil blive udformet til at imødekomme turismens 
stigende betydning for den socioøkonomisk udvikling i Myszyniec-samfundet. Dette ville 
være i overensstemmelse med både hovedmålet i det operationelle program, forbedringen af 
konkurrenceevnen og af social, økonomisk og territorial samhørighed i regionen såvel som 
det specifikke mål i den prioriterede opgave VI i det operationelle program, brugen af 
naturlige og kulturelle ressourcer til udviklingen af turisme og rekreative områder. Den 
samlede værdi af de støtteberettigede omkostninger er 27 572 592,08 PLN, hvoraf 17 365 
218,48 PLN ville blive medfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU). Indtil nu er der fremsat krav om betaling af 13 969 147,68 PLN, hvoraf 8 797 769,21 
er fra EFRU.

Hvad angår det angivelige overvågningsunderskud skal det påpeges, at der i henhold til 
forordning (EF) nr. 1083/2006 for strukturfondene eksisterer et overvågningssystem, der 
involverer adskillige nationale myndigheder såvel som Kommissionen, og som forpligter 
enhver af disse til at udføre overvågning inden for deres respektive beføjelser.

Der er fastsat bestemmelser i artikel 70, stk. 1 i forordning (EF) nr. 1083/2006 om, at 
medlemsstaterne er ansvarlige for forvaltningen og overvågningen af de operationelle 
programmer, og at de skal sikre, at forvaltningen og overvågningssystemerne er blevet 
oprettet i overensstemmelse med artikel 58 og 62 i ovennævnte forordning, og at de fungerer 
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effektivt. Den ansvarlige revisionsmyndighed skal kontrollere den effektive funktion af 
forvaltning og overvågningssystemet på nationalt plan. I henhold til artikel 72, stk. 1 i 
ovennævnte forordning kontrollerer Kommissionen, at medlemsstaterne har gennemført et 
passende forvaltnings- og overvågningssystem og på baggrund af de årlige 
overvågningsrapporter og årlige udtalelser fra revisionsmyndigheden, at systemerne fungerer 
effektivt under hele de operationelle programmers gennemførelsesperiode. 

Med hensyn til betalingerne i henhold til artikel 61 i ovennævnte forordning er den 
certificerende myndighed ansvarlig for at udarbejde og udstede attesterede udgiftsoversigter 
og ansøgninger om betalinger til Kommissionen. Certificeringsmyndigheden attesterer, at 
udgiftsoversigten er nøjagtig, følger af pålidelige regnskabssystemer og er baseret på 
kontrollerbare dokumenter. Endvidere attesterer certificeringsmyndigheden, at de erklærede 
udgifter er blevet afholdt i overensstemmelse med operationer, der er udvalgt til finansiering i 
overensstemmelse med kriteriet for programmet og i overensstemmelse med EU-lovgivning 
og national lovgivning.

Konklusion

Klageren er blevet informeret om oplysningerne fra forvaltningsmyndigheden vedrørende 
projektet i Myszyniec såvel som fra overvågningssystemet og det delte ansvar mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne i medfør af forordning (EF) nr. 1083/2006.

Idet oplysningerne, som klageren indsendte den 25. marts 2013, ikke tilbød noget grundlag 
for at nå frem til en påstået tilsidesættelse af reglerne for strukturfondene eller nogen anden 
bestemmelse i EU-lovgivning, henlagde Kommissionen klagen og meddelte klageren om 
afslutningen på behandlingen af klagen den 19. juni 2013.


