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Tárgy: Erich Müller német állampolgár által benyújtott 1318/2011. számú, egy 
aláírást tartalmazó petíció az „Európa, a világ első számú turisztikai 
célpontja – az európai turizmus új politikai kerete” című bizottsági 
közlemény iránymutatásainak be nem tartásáról uniós pénzeszközöknek egy 
lengyelországi turisztikai projekt számára történő odaítélésével kapcsolatban

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja azt az eljárást, amellyel a lengyel hatóságok egy uniós 
forrásból finanszírozott lengyelországi turisztikai projekttel kapcsolatos kiválasztást intézték. 
A petíció benyújtója kifogásolja, hogy bár projektje eleget tett az „Európa, a világ első számú 
turisztikai célpontja – az európai turizmus új politikai kerete” című bizottsági közleményben 
rögzített valamennyi követelménynek, mindenekelőtt a fenntartható, felelős és színvonalas 
idegenforgalom előmozdítására vonatkozó feltételeknek, mégis egy sokkal kevésbé megfelelő 
projektet választottak ki, amit a petíció benyújtója a nepotizmus és a korrupció, valamint a 
nemzetiség alapján történő hátrányos megkülönböztetés számlájára ír. A petíció benyújtója 
ügyét már az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága (DG REGIO), az 
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), a SOLVIT és a német szövetségi petíciós bizottság elé 
terjesztette, de mivel még mindig nem sikerült tisztázni a tényállást, ügyében az Európai 
Bizottság intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 21. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.
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A petíció benyújtója a lengyelországi mazóviai vajdaság 2007PL161PO011. számú regionális 
operatív programjához kapcsolódó projektek nem megfelelő kiválasztása miatt emel panaszt. 
Azt állítja, hogy olyan projekteket választottak ki, amelyek a szakmai színvonal és a 
fenntarthatóság szempontjából elmaradtak az általa benyújtott projekt mögött. Korrupcióval 
vádolja a lengyel hatóságokat. A Bizottságnak benyújtott panaszában azt állítja, hogy 
előnyben részesültek azok a jelentkezők, akik a kezelési költségen felül hajlandóak voltak a 
támogatás 1–5%-át kifizetni a hatóság számára. Ezenfelül azt is állítja, hogy nemzetisége 
alapján megkülönböztetés áldozatává vált.

A petíció benyújtója már panaszt tett Oettinger biztos kabinetjénél, az Európai Csalás Elleni 
Hivatalnál, Thomas Mann európai parlamenti képviselőnél, a Bizottságnál, a varsói német 
nagykövetségen, valamint a német szövetségi petíciós bizottságnál. november 20-án és 2011. 
november 27-én két feljelentést tett a német szövetségi bűnügyi rendőrségen, és többek között 
az uniós támogatások odaítéléséért felelős lengyel hatóság (MJWPU) igazgatóját szabadságtól 
való megfosztásra irányuló felbujtással, testi sértéssel, erőszakkal, zsarolással, vagyoni 
károkozással, rablással, az emberi jogok megsértésével, valamint az uniós jog megsértésével 
vádolta. Mivel attól fél, hogy neki és családjának további megkülönböztetést és megtorló 
intézkedéseket kell elszenvednie a lengyel hatóságok részéről, azt kérdezi, hogy a Bizottság 
felfedte-e személyazonosságát a lengyel hatóságoknak.

Ami a projektek kiválasztását illeti, nem szabad megfeledkezni arról, hogy a strukturális 
alapok keretében megítélt támogatásokat az Európai Bizottság és a tagállamok közötti 
kiegészítő jelleg és partnerség megközelítése alapján, a vonatkozó hatáskörök kellő 
figyelembevétele mellett nyújtják (az 1083/2006/EK rendelet 11. cikke). Ebben az 
összefüggésben, valamint a szubszidiaritás elvére való tekintettel a társfinanszírozott 
intézkedések végrehajtásáért a tagállamok felelősek a legmegfelelőbb szinten és az egyes 
tagállamokra jellemző intézményi rendszerrel összhangban (az 1083/2006/EK rendelet 12. 
cikke).

Ez azt jelenti, hogy a Bizottság (a nagyobb szabású projektek kivételével) nem avatkozik be a 
projektek kiválasztásába, mivel ez a nemzeti irányító hatóság hatáskörébe tartozik, feltéve 
hogy döntései összhangban vannak a Bizottsággal folytatott konzultáció alapján elfogadott 
programozási dokumentumokban megállapított elvekkel, és megfelelnek az alkalmazandó 
uniós és nemzeti jogszabályoknak.

A Bizottság felkérte az irányító hatóságot, hogy reagáljon a petíció benyújtójának állításaira, 
és jelenleg a választ várja.

A Bizottság 2012. június 19-én levélben tájékoztatta a petíció benyújtóját arról, hogy 
tájékoztatást kért az irányító hatóságtól a kiválasztási folyamattal, valamint azzal 
kapcsolatosan, hogy a projektek kiválasztása megfelelt-e a programozási dokumentumokban 
leírtaknak. A Bizottság azt is a petíció benyújtójának tudomására hozta, hogy az eredményről 
és a további eljárásról tájékoztatást kap.

Ami a korrupció vádját illeti, ez az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) hatáskörébe 
tartozik, ahol ugyanezen ügyben már folyamatban van egy panasz kivizsgálása. A Bizottság 
tájékoztatást kért az OLAF-tól a vizsgálat eredményét illetően, és a fent említett levélben 
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tájékoztatta a petíció benyújtóját, hogy amint az OLAF válaszol, tájékoztatni fogja erről.

A petíció benyújtója tájékoztatta a Bizottságot a 2011. november 20-án a német szövetségi 
bűnügyi rendőrségen tett feljelentéséről és annak a 2011. november 27-i, levélben történő 
kiegészítéséről, melynek során a lengyel hatóságokat számos súlyos bűncselekménnyel 
vádolja. Ez az ügy a Bizottságot annyiban érinti, hogy a petíció benyújtója tudni szeretné, 
hogy a Bizottság felfedte-e személyazonosságát a lengyel hatóságoknak. A Bizottság a petíció 
benyújtójának írott levelében megerősítette, hogy annak ellenére sem fedte fel 
személyazonosságát a lengyel hatóságoknak, hogy a petíció benyújtója (2011. május 9-én kelt 
levelében) erre felhatalmazást adott, és a fent említett állításokra való tekintettel nem is 
szándékozik felfedni azt.

Következtetések

A panaszt a rendes eljárásnak megfelelően követik nyomon. A lengyel hatóságok felkérést 
kaptak annak megválaszolására, hogy a projektek kiválasztása megfelelt-e a programozási 
dokumentumokban leírtaknak és a kiválasztási eljárásnak, továbbá annak megerősítésére, 
hogy a kiválasztás megkülönböztetésmentes, objektív kiválasztási kritériumokon alapult.

Ami a korrupciós vádakat illeti, az OLAF felkérést kapott vizsgálatuk eredményeinek 
közlésére.

A petíció benyújtója tájékoztatást kapott e lépésekről, valamint arról, hogy a Bizottság 
tájékoztatást fog nyújtani számára, amint az irányító hatóság és az OLAF válaszol 
megkeresésére.

Amint a Bizottság lezárja a vizsgálatokat, jelentést tesz erről az Európai Parlamentnek.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2013. április 30.

A lengyelországi mazóviai vajdaság 2007PL161PO0001. számú regionális programjához 
kapcsolódó projektek kiválasztását kifogásoló petíció nyomán a lengyel hatóságok felkérést 
kaptak arra, hogy nyújtsanak tájékoztatást a kiválasztott projektek és a kiválasztási 
kritériumok programozási dokumentumoknak való megfelelésével kapcsolatban.

Ami a korrupciós vádakat és a petíció benyújtója által az OLAF számára benyújtott panaszt 
illeti, az OLAF felkérést kapott vizsgálata eredményeinek közlésére.

A petíció benyújtója mindeközben 2012. július 19-én kelt levelében további tájékoztatást 
küldött, melyben kifogásolta, hogy a nemzeti hatóságok a projektek kiválasztása során nem 
tartották be az 1080/2006/EK irányelv 2. cikkét (Célkitűzés), 4. cikkét (Konvergencia), 5. 
cikkét (Regionális versenyképesség és foglalkoztatottság), 6. cikkét (Európai területi 
együttműködés) és 10. cikkét (A földrajzi és természeti hátrányokkal küzdő területek).

Két további levelet is írt: az egyiket Cornelia Piepernek, a külügyminisztérium 
államtitkárának, valamint a német szövetségi parlamentnek címezte, a másikat pedig 
Lengyelország elnökének.
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A külügyminisztériumnak és a német szövetségi parlamentnek írott levelében a petíció 
benyújtója panaszt emel amiatt, hogy a külügyminisztérium nem tesz semmit a 
Lengyelországban tapasztalható megkülönböztetés és az emberi jogok megsértése ellen. Úgy 
véli, hogy ez az Alapjogi Charta 41. cikke (A megfelelő ügyintézéshez való jog) (4) 
bekezdésének és 51. cikke (Alkalmazási kör) (1) bekezdésének megsértését jelenti. Arra 
alapozva, hogy az Európai Parlament és a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság (DG 
REGIO) vizsgálatot indított, azt feltételezi, hogy a lengyel hatóságok – és különösen a 
mazóviai vajdaság – súlyos jogsértéseket követtek el, illetve sértik az „uniós jogokat”.

Ezenkívül azt állítja, hogy – kisebb levelek és üzenetek, valamint két kutyájuk megölése 
révén – családja folyamatos megkülönböztetésnek, pszichológiai terrornak és zaklatásnak van 
kitéve. Ezek következményeképpen lánya úgy határozott, hogy elhagyja Lengyelországot, és 
Németországba költözik. Úgy véli, ez az első lépés a felelős lengyel hatóságok, valamint 
elsősorban Pułtusk polgármestere részéről tervezett elűzésük irányába.

Ismételten a fegyveres rablásra és bebörtönzésére hivatkozik, és kifogásolja, hogy a német 
szövetségi bűnügyi rendőrség wiesbadeni hivatala, a regionális bűnügyi rendőri hivatal, a 
fuldai rendőrség, a lengyelországi német nagykövetség, illetve a lengyel igazságügyi 
hatóságok semmilyen lépést nem tettek.

Hivatkozik az Európai Parlamentnek benyújtott petíciójára is, és arra számít, hogy „eljárás 
fog indulni az Európai Bíróságon az emberi jogok megsértése miatt, mert a Petíciós Bizottság 
elismerte a családjára és rá leselkedő veszélyeket”. Ismételten azt állítja, hogy a Bizottság 
felfedte személyazonosságát a lengyel hatóságoknak, ami veszélybe sodorta, és pénzügyi 
veszteségeket okozott számára. Véleménye szerint a lengyel hatóságok általi 
megkülönböztetésről (mivel nem hajlandóak ingatlanát rácsatlakoztatni a közüzemi 
vízhálózatra), korrupcióról, valamint az adófizetők pénzének az egyes projektek támogatása 
révén történő elsikkasztásáról az OLAF-nak és a DG REGIO-nak benyújtott panaszai adnak 
okot a lengyel hatóságok számára a folyamatos megkülönböztetésre és az „uniós jogok” 
megsértésére.

Úgy véli, hogy azzal, hogy a finanszírozandó projektek listáján projektjét a 133. helyre 
sorolták, sérült az Alapjogi Charta 36. cikke (Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés) és 21. cikkének (A megkülönböztetés tilalma) (2) bekezdése, illetve vállalata 
és családja megkülönböztetés áldozatává vált. Mivel személyazonossága ismert, úgy véli, 
megsértették az Alapjogi Charta 11. cikkének (A véleménynyilvánítás szabadsága) (1) 
bekezdését. Kifogásolja továbbá, hogy egy másik projekt a 7. helyet kapta meg ezen a listán 
annak ellenére, hogy a petíció benyújtójának projektje környezetvédelmi szempontból és a 
fenntartható turizmus tekintetében magasabb színvonalú. 

Úgy véli, hogy azzal, hogy Lengyelország a nemzetisége alapján megkülönböztető módon jár 
el vele szemben, nem teljesíti az általa aláírt uniós szerződések rendelkezéseit, valamint sérti 
az Alapjogi Chartát és az emberi jogok európai egyezményét. Kijelenti továbbá, hogy az 
Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 6. cikke (1) bekezdésének, valamint 7. cikke (1) és 
(2) bekezdésének állítólagos megsértése, a demokrácia semmibe vétele, továbbá az emberi 
jogok, az alapvető szabadságok és a jogállamiság elvei tiszteletben tartásának elmulasztása 
miatt „nem zárja ki, hogy egy Lengyelország elleni kötelezettségszegési eljárás 
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kezdeményezése céljából az Európai Bizottsághoz fordul”. Fenntartja magának a jogot, hogy 
amennyiben továbbra sem történik intézkedés, a nyilvánossághoz forduljon.

A második levél a lengyel elnöknek címzett nyílt levél. Mivel a DG REGIO-nak benyújtott 
panaszát még nem zárták le, a DG REGIO ezt a levelet az általa 2013. március 21-én, a 
lezárás előtti szakaszban kiküldött levelére a panaszos által 2013. március 25-én írt 
reakciójával együtt kapta kézhez. A levél 29 oldalas. A petíció benyújtója megjegyzi továbbá, 
hogy a nyílt levél egy-egy példányát tájékoztatás céljából eljuttatta az OLAF-nak, az Európai 
Parlament elnökének, az Európai Tanácsnak és az Európai Stabilitási Mechanizmusnak 
(Regling úrnak), valamint hogy további tájékoztatást küldött Merkel német kancellárnak, 
illetve a német szövetségi parlament petíciós bizottságának.

A petíció benyújtója „dokumentációt” is mellékelt egyrészt családja állítólagos elűzéséről, 
mely 2011 novembere óta a német és a lengyel bűnüldözési és igazságügyi szervek 
magyarázata nélkül zajlik, és melyet tulajdonjogának megsértése, bebörtönzése, valamint 
rablás révén értek el, másrészt az Alapjogi Charta, az emberi jogok európai egyezménye és az 
EUMSZ 6. cikke (1) bekezdésének és 7. cikkének megsértéséről.

Kifogásolja, hogy ingatlanát nem voltak hajlandóak rácsatlakoztatni a közüzemi vízhálózatra 
(az emberi jogok európai egyezménye 14. cikkének, az Alapjogi Charta 21. cikke (2) 
bekezdésének, valamint a letelepedés szabadságának megsértése). Mivel építési engedéllyel 
rendelkezik, a döntést önkényesnek tartja, és elűzésük első lépésének tekinti. Panaszt emel 
továbbá az átláthatóság hiánya, valamint Pułtusk polgármesterének kiterjedt hatásköre miatt.

A Bizottság megjegyzései a petícióhoz

Ami a kiválasztást illeti, a Bizottság konzultációt folytatott a felelős irányító hatósággal, 
amely elmondta, hogy a projekt legfőbb célkitűzése, hogy egy idegenforgalmi komplexum 
felépítésével turisztikai létesítményeket biztosítson Boby települése számára. Az ennél 
konkrétabb célkitűzések a következők voltak: a település idegenforgalmi potenciáljának és 
elhelyezkedésének kiaknázása, a régió gazdasági fejlesztése a munkahelyteremtés és a 
vonzerő növelése révén, a település idegenforgalmi látogatottságának növelése, a régió 
népszerűsítése, valamint az idegenforgalmi kínálatnak a fogyatékkal élők igényeihez történő 
igazítása.

Az 1083/2006/EK rendelet 65. cikkével összhangban a kiválasztási kritériumokat a 
monitoring bizottság vizsgálja meg és hagyja jóvá. A monitoring bizottság összetételét az 
irányító hatósággal egyetértésben a tagállam határozza meg. A Bizottság vagy a monitoring 
bizottság kérésére a Bizottság egy képviselője tanácsadói minőségben részt vehet a munkában 
(a rendelet 64. cikke).

A szóban forgó program kiválasztási kritériumait a monitoring bizottság hagyta jóvá. A 
projektek kiválasztása a kritériumok három csoportján alapult. Az első két csoportba a formai 
kritériumok és az egyes környezetvédelmi szempontból releváns dokumentumok meglétére 
vonatkozó kritériumok tartoznak. Ezeknek csak a meglétét ellenőrizték. Csupán a harmadik 
csoport, vagyis a stratégiai kritériumok esetében végeztek pontozásos értékelést. Ebből a 
szempontból az irányító hatóság az alábbi, a projekt megállapított céljainak megfelelő 
kritériumokat vette figyelembe: az idegenforgalmi kínálat köre, az új munkahelyek száma, a 
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projekt hozzájárulása a fogyatékkal élők számára is hozzáférhető infrastruktúrához, a projekt 
megvalósításának környezetére gyakorolt társadalmi-gazdasági hatás, a partnerség és az 
örökség megőrzése. A Bizottság nem avatkozik bele a projektek kiválasztásába és a 
pontozásba. Ugyanakkor úgy véli, hogy a kritériumokkal kapcsolatban semmilyen probléma 
nem merül fel.

A projektek kiválasztásával kapcsolatban a panaszost 2013. március 21-én levélben 
tájékoztatták a megosztott irányításról és az egyes partnerek felelősségéről, valamint az 
irányító hatósággal a kiválasztási kritériumokról és azoknak az operatív programmal való 
összeegyeztethetőségéről folytatott konzultáció eredményeiről.

Ami a korrupciós vádakat illeti, kikértük a petíció benyújtója által 2010. szeptember 1-jén 
levélben felkeresett OLAF véleményét. Az OLAF rámutatott arra, hogy hatásköre nem terjed 
ki arra, hogy befolyást gyakoroljon a tagállamok döntéshozatali jogkörére, kivéve, ha az 
Európai Unió pénzügyi érdekeit esetlegesen sértő csalásra vagy jelentős szabálytalanságra 
utaló döntő bizonyítékok merülnek fel. Mivel az OLAF a 2010. szeptember 1-jei levélben 
nem talált elegendő erre utaló jelet a petíció benyújtójának finanszírozási kérelmével 
kapcsolatban, 2010. szeptember 29-én kelt levelében a Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatósághoz utalta a petíció benyújtóját, és nem indított vizsgálatot. 

A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság erről 2013. február 22-én értesült, és március 
21-én tájékoztatta a petíció benyújtóját, aki ezt az információt már az OLAF 2010. 
szeptember 29-i levelében megkapta.

Ami az 1080/2006/EK rendelet fent említett cikkeinek állítólagos megsértését illeti, 
valamennyi az ERFA céljára és az általa finanszírozott különböző célkitűzésekre vonatkozik.

Az 1083/2006/EK rendelet 27. cikke ezenkívül úgy rendelkezik, hogy a tagállamok nemzeti 
stratégiai referenciakeretet nyújtanak be, amely biztosítja, hogy az alapokból származó 
támogatás összhangban álljon a kohézióra vonatkozó uniós stratégiai iránymutatásokkal. A 
tagállamok a nemzeti stratégiai referenciakeretet a Bizottsággal párbeszédet folytatva készítik 
el, a közös megközelítés biztosítása érdekében. Egy program a három célkitűzés közül 
kizárólag egyre vonatkozhat (az 1083/2006/EK rendelet 32. cikkének (1) bekezdése). Az 
egyes programok kizárólag a „konvergencia” célkitűzés keretében kapnak hozzájárulást az 
ERFA-ból. A Bizottság az 1083/2006/EK rendelet 32. cikke (4) bekezdésének megfelelően 
értékelte a programot, és megállapította, hogy az hozzájárul a kohézióra vonatkozó célokhoz 
és uniós stratégiai iránymutatásokhoz.

Ugyanakkor a projektek kiválasztásának az 1080/2006/EK rendelet rendelkezéseivel való 
összhangjára vonatkozó állítások kapcsán ki kell emelni, hogy a rendelet egyedi rendelkezései 
az ERFA-ra vonatkoznak, és nem helyettesítik az 1083/2006/EK rendelet alapvető szabályait, 
amelyek megállapítják a valamennyi strukturális alapra vonatkozó általános rendelkezéseket, 
különösen pedig a 60. cikket, amely előírja, hogy az irányító hatóság felel a program 
irányításáért és végrehajtásáért. Ez magában foglalja annak biztosítását is, hogy a műveleteket 
a programra alkalmazandó feltételekkel összhangban válasszák ki finanszírozásra, valamint 
hogy a műveletek végrehajtásuk teljes időtartama alatt megfeleljenek az alkalmazandó uniós 
és nemzeti szabályoknak.
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Ami a megkülönböztetésre, a pszichológiai terrorra, a zaklatásra, az elűzésre, a 
véleménynyilvánítás szabadságára, a letelepedés szabadságára, valamint az Alapjogi Charta 
és az emberi jogok európai egyezményének ezekkel kapcsolatos megsértésére vonatkozó 
állításokat illeti, ezek nem tartoznak a DG REGIO hatáskörébe, és azokat nem vizsgálhatja. 

Ami a petíció benyújtójának azon meggyőződését illeti, hogy ezen állítólagos cselekmények 
oka személyazonosságának a lengyel hatóságok számára történő kiadása, a DG REGIO 2012. 
június 19-én levélben már értesítette a panaszost arról, hogy személyazonosságát nem adta ki, 
és nem is fogja kiadni, annak ellenére, hogy a petíció benyújtója erre egy 2011. május 9-én írt 
e-mailben felhatalmazást adott.

A DG REGIO 2012. június 19-i levelében azt is a petíció benyújtója tudomására hozta, hogy a 
Bizottságnak nem tartozik a hatáskörébe, hogy tanácsokat adjon a jogi lépéseket illetően, és 
azt javasolta, hogy a petíció benyújtója folyamodjon jogi segítségért. Ezenkívül a német 
külügyminisztérium, valamint a német és lengyel bűnüldözési és igazságügyi szervek 
inaktivitása sem tartozik a Bizottság hatáskörébe.

A közüzemi vízhálózatra való csatlakozás elutasításával kapcsolatosan a Bizottság 2012. 
június 19-i levelében kifejtette a panaszos számára, hogy ez a nemzeti jog hatáskörébe 
tartozik, és nemzeti szinten kell vele foglalkozni.

Következtetés

Az ügyre vonatkozó, le nem zárt panasszal kapcsolatban a Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóság tájékoztatta a petíció benyújtóját az irányító hatóság által rendelkezésre 
bocsátott információkról, valamint arról, hogy a Bizottságnak nincs joga a projektek 
kiválasztásába beleavatkozni. A petíció benyújtója tájékoztatást kapott továbbá az OLAF-hoz 
benyújtott panaszának kimeneteléről (2010. szeptember 29-i levél), valamint a Regionális és 
Várospolitikai Főigazgatóságtól is újabb értesítést kapott (2013. március 210-i levél).

A lezáratlan panasszal a panaszok kezelésére vonatkozó bizottsági eljárásnak megfelelően 
fogunk foglalkozni. Mivel a panaszos 2013. március 25-én reagált a 2013. március 21-én, a 
lezárás előtti szakaszban kiküldött levélre, levelét elemezzük, és megtesszük a megfelelő 
lépéseket.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV. II.): 2013. augusztus 28.

Az Európai Bizottság 2013. március 25-én – a lezárás előtti szakaszban 2013. március 21-én 
küldött levelére válaszul – újabb levelet kapott a panaszostól. A petíció benyújtója ebben a 
levelében azt állítja, hogy a mazóviai régióban 2007 óta megvalósult, a fenntartható és 
színvonalas idegenforgalom támogatását célzó projektek egyike sem felel meg az Európai 
Bizottság iránymutatásainak. Elsősorban a Myszyniec városában megvalósított egyik 
projektet hozza fel példának. Azt állítja, hogy a felelős mérnökkel folytatott megbeszélés 
szerint a projektet eredetileg nem idegenforgalmi központnak, hanem gazdálkodói piacnak 
tervezték. Tudomása szerint a „Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych” 
(MJWPU) nevű illetékes varsói hatóság 28 000 000 lengyel złotyt hagyott jóvá a projekt 
számára, míg véleménye szerint csupán 15 000 000 złoty értékű beruházásra van szükség.
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Arról is panaszkodik továbbá, hogy a projekteket csak adminisztratív szempontból ellenőrzik, 
és az Európai Bizottság annak ellenére is megítéli és kifizeti a támogatást, hogy a rendeltetés  
nyilvánvalóan nem megfelelő. Rámutat arra, hogy a korrupt hatóságoktól nem lehet őszinte 
jelentésekre számítani.

A panaszos beszámol arról, hogy Lengyelországban egyes lakónegyedeket valótlanul 
idegenforgalmi központként vesznek nyilvántartásba és támogatnak, és ezeket a 
lakóépületeket aztán alacsony áron értékesítik magánszemélyek számára. Ezenkívül állítása 
szerint általános a korrupció, különösen az engedélyezési és ellenőrzési hatóságok körében.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság illetékes szolgálatai tájékoztatást kaptak a myszynieci projekttel kapcsolatos 
állításokról. Hangsúlyozni kell, hogy az operatív program célkitűzéseinek be nem tartása 
esetére az 1083/2006/EK rendelet pénzügyi korrekciókról rendelkezik. Az 1083/2006/EK 
rendelet 98. cikke értelmében elsősorban a tagállamok felelőssége a szabálytalanságok 
kivizsgálása, illetve bizonyítás esetén a pénzügyi korrekciók végrehajtása. Az Európai 
Bizottság akkor hajt végre pénzügyi korrekciókat, ha a tagállam nem teljesíti e 
kötelezettségeit.

A myszynieci projektre vonatkozó panaszokkal kapcsolatban a Bizottság szolgálatai 
konzultáltak az illetékes irányító hatósággal. Az illetékes irányító hatóság arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy a projekt tárgya egy 8,23 hektár összterületű, két komplexumból álló sport-
és szabadidőközpont felépítése.

Az egyik, 4,43 hektáros, a Wykrot víztározó felett épülő komplexumhoz a következők fognak 
tartozni: egy huszonöt ágyas, konferenciatermekkel felszerelt vendégház, piknikezőhelyek, 
játszóterekkel és tanösvénnyel ellátott rendezett környezet, egy többfunkciós sportpályákkal, 
teniszpályákkal, mászófallal, vízi sportokra alkalmas és gyermekmedencével ellátott 
sportkomplexum, valamint a vízhez csatlakozó, elektromos árammal ellátott kemping. A 
második komplexum Myszyniec városában található, teljes területe 3,8 hektár, és a 
következőket tartalmazza: egy kis tó két híddal, számos többfunkciós sportpálya, játszóterek, 
valamint egy szökőkutakkal, pavilonokkal, padokkal és asztalokkal felszerelt kis park.  
Mindkét komplexumot a megfelelő infrastruktúrával – utakkal, parkolókkal, víz- és 
csatornaellátással – együtt tervezték meg.

Az irányító hatóság ezenkívül kijelentette, hogy a komplexumok létesítményei fogyatékos 
személyek számára is megközelíthetők. Mindkét komplexum tervezésénél figyelnek a 
Myszyniec település társadalmi-gazdasági fejlődésében egyre fontosabb idegenforgalom 
igényeinek kielégítésére. A komplexumok megfelelnek majd egyrészt az operatív program 
legfontosabb célkitűzésének, vagyis fejlődik általuk a régió versenyképessége és társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziója, másrészt az operatív program VI. kiemelt prioritási tengelye 
konkrét célkitűzésének, ami azt jelenti, hogy a természeti és a kulturális erőforrásokat 
használja fel az idegenforgalom és a rekreáció fejlesztéséhez. Az elszámolható költségek 
teljes összege 27 572 592,08 złoty, melyből 17 365 218,48 złoty az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásában kerül kifizetésre. Eddig 13 969 147,68 złoty 
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kifizetését kérelmezték, amelyből 8 797 769,21 złotyt az ERFA állt.

Az ellenőrzés állítólagos hiányával kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a strukturális 
alapokra vonatkozó 1083/2006/EK rendelet értelmében létezik egy számos nemzeti hatóságot 
és az Európai Bizottságot is magában foglaló ellenőrzési rendszer, amely valamennyi 
szereplőt arra kötelez, hogy saját hatáskörén belül ellenőrzéseket végezzen.

Az 1083/2006/EK rendelet 70. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tagállamok 
felelősek az operatív programok irányításáért és ellenőrzéséért, valamint hogy gondoskodniuk 
kell arról, hogy az operatív programok irányítási és ellenőrzési rendszere a szóban forgó 
rendelet 58–62. cikkének megfelelően létrejöjjön, és eredményesen működjön. Nemzeti 
szinten az illetékes ellenőrző hatóság ellenőrzi az irányítási és ellenőrzési rendszer 
eredményes működését. A szóban forgó rendelet 72. cikkének (1) bekezdése értelmében a 
Bizottság meggyőződik arról, hogy a tagállamok a megfelelő irányítási és ellenőrzési 
rendszereket felállították, valamint – az éves ellenőrzési jelentések és az ellenőrzési hatóság 
éves véleménye alapján – arról, hogy az operatív programok teljes végrehajtási időszaka során 
a rendszerek eredményesen működnek. 

A kifizetésekkel kapcsolatban a szóban forgó rendelet 61. cikkének értelmében az igazoló 
hatóság feladata, hogy elkészítse az igazolt költségnyilatkozatokat és kifizetési kérelmeket, és 
benyújtsa azokat az Európai Bizottsághoz. Az igazoló hatóság igazolja, hogy a 
költségnyilatkozat pontos, megbízható számviteli rendszerekből származik, és ellenőrizhető 
bizonylatokon alapul. Az igazoló hatóság ezenkívül igazolja, hogy a bejelentett költségek a 
programra alkalmazandó kritériumokkal összhangban finanszírozás céljából kiválasztott, 
valamint a közösségi és nemzeti szabályoknak megfelelő műveletek tekintetében merültek fel.

Következtetés

A panaszost tájékoztattuk az irányító hatóság által a myszynieci projekttel kapcsolatosan 
rendelkezésre bocsátott információkról, valamint az 1083/2006/EK rendelet szerinti 
ellenőrzési rendszerről és az Európai Bizottság és a tagállamok közötti megosztott 
felelősségről.

Mivel a panaszos által 2013. március 25-én benyújtott tájékoztatásból nem tudunk arra 
következtetni, hogy az állításoknak megfelelően megsértették volna a strukturális alapokra 
alkalmazandó rendeleteket vagy az uniós jog egyéb rendelkezéseit, a Bizottság lezárta a 
panaszt, és 2013. június 19-én tájékoztatta a petíció benyújtóját panaszának lezárásáról.


