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skiriant ES lėšų turizmo projektui Lenkijoje, kurią pateikė Vokietijos pilietis 
Erich Müller, su vienu parašu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl to, kaip Lenkijos valdžios institucijos atrinko ES lėšomis 
finansuojamą turizmo projektą Lenkijoje. Peticijos pateikėjas mano, kad jo projektas atitiko 
visus reikalavimus, išdėstytus Komisijos komunikate „Turistų lankomiausias žemynas –
Europa. Nauja turizmo politika“, ir pirmiausia kriterijus, susijusius su tausaus, atsakingo ir 
kokybiško turizmo skatinimu, tačiau buvo atrinktas mažiau reikalavimus atitinkantis 
projektas, o tai, peticijos pateikėjo nuomone, yra nepotizmo ir korupcijos bei diskriminacijos 
dėl pilietybės apraiška. Peticijos pateikėjas jau kreipėsi dėl šio atvejo į Europos Komisijos 
regioninės politikos generalinį direktoratą, Europos kovos su sukčiavimu tarnybą (OLAF), 
SOLVIT tinklą ir Vokietijos federalinį peticijų komitetą, tačiau rezultatų dar nesulaukė, todėl 
dabar jis prašo Europos Komisijos imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl netinkamos projektų, susijusių su Mazovijos vaivadijos 
regionine veiklos programa (Nr. 2007PL161PO011) Lenkijoje, atrankos. Jis tvirtina, kad 
pasirinkti projektai, kurie, priešingai nei jo pateiktas projektas, neatitinka tokių aukštų 
techninių ir tausaus turizmo reikalavimų. Jis kaltina Lenkijos valdžios institucijas korupcija. 
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Savo skunde Komisijai jis teigia, kad pirmenybė buvo teikiama tiems projektams, kurių 
pateikėjai valdžios institucijai be paslaugų mokesčio sutiko sumokėti papildomus 1–5 proc. 
finansavimo sumos. Taip pat jis teigia patyręs diskriminaciją dėl savo pilietybės.

Peticijos pateikėjas jau pateikė skundus Komisijos nario G. Oettingerio kabinetui, Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybai, EP nariui Thomasui Mannui, Komisijai, Vokietijos ambasadai 
Varšuvoje ir Vokietijos federaliniam peticijų komitetui. 2011 m. lapkričio 20 d. jis pranešė 
apie pažeidimą Vokietijos federaliniam kriminalinės policijos biurui, o 2011 m. lapkričio 
27 d. padarė tai antrą kartą, ir, be kitų asmenų, apkaltino už ES finansavimo skyrimą 
atsakingą Lenkijos valdžios institucijos (lenk. MJWPU) vadovą laisvės atėmimo, žalos 
asmeniui, prievartos, šantažo, žalos turtui, plėšikavimo, žmogaus teisių pažeidimo ir ES teisės 
pažeidimo skatinimu. Kadangi jis bijo, kad Lenkijos valdžios institucijos toliau diskriminuos 
jo šeimą ir jį patį, jis klausia Komisijos, ar ji atskleidė jo tapatybę Lenkijos valdžios 
institucijoms.

Dėl projektų atrankos, reikėtų atsižvelgti į tai, kad pagalba, susijusi su struktūriniais fondais, 
teikiama laikantis Europos Komisijos ir valstybių narių papildomumo ir partnerystės požiūrio, 
tinkamai atsižvelgiant į atitinkamus jų įgaliojimus (Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 11 
straipsnis). Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir remiantis subsidiarumo principu, bendro 
finansavimo veiksmų įgyvendinimas yra valstybių narių atsakomybė, taikoma pačiu 
tinkamiausiu lygmeniu ir pagal kiekvienos valstybės narės institucinę sistemą (Reglamento 
(EB) Nr. 1083/2006 12 straipsnis).

Tai reiškia, kad į projektų atranką (išskyrus didelius projektus) – nacionalinės valdymo 
institucijos kompetencijai priskirtą veiklą – Komisija nesikiša, jei šios institucijos sprendimai 
atitinka pasikonsultavus su Komisija patvirtintuose programavimo dokumentuose nustatytus 
principus ir dera su taikytinomis ES ir nacionalinėmis taisyklėmis.

Komisija paprašė valdymo institucijos atsakyti į skundo pateikėjo kaltinimus ir laukia jos 
atsakymo.

2012 m. birželio 19 d. Komisija raštu pranešė skundo pateikėjui, kad ji paprašė valdymo 
institucijos pateikti atsakymą dėl atrankos proceso ir projektų atrankos atitikties 
programavimo dokumentams. Taip pat nurodė, kad jam bus pranešta apie rezultatus ir 
tolesnes procedūras.

Dėl kaltinimo korupcija, atitinkami tyrimai yra Europos kovos su sukčiavimu tarnybos 
(OLAF), kuriai jau išsiųstas vienas su tuo susijęs skundas, kompetencija. Komisija paprašė 
OLAF suteikti informacijos apie tyrimo rezultatus ir pirmiau minėtame laiške skundo 
pateikėjui nurodė, kad jam apie tai bus pranešta, kai OLAF pateiks atsakymą.

Skundo pateikėjas pranešė Komisijai apie 2011 m. lapkričio 20 d. Vokietijos federaliniam 
kriminalinės policijos biurui išsiųstą laišką apie pažeidimus ir apie 2011 m. lapkričio 27 d. 
išsiųstą papildomą laišką, kuriame Lenkijos valdžios institucijos kaltinamos keliais rimtais 
nusikalstamais veiksmais. Šis atvejis susijęs su Komisija tik tuo, kad skundo pateikėjas 
klausė, ar ji atskleidė jo tapatybę Lenkijos valdžios institucijoms. Komisija savo laiške 
skundo pateikėjui patvirtino, kad ji neatskleidė jo tapatybės Lenkijos valdžios institucijoms, 
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nepaisydama to, kad jis suteikė leidimą tai padaryti (2011 m. gegužės 9 d. laiškas), ir kad 
atsižvelgdama į pirmiau minėtus kaltinimus jos neatskleis.

Išvados

Skundas nagrinėjamas įprastai. Paprašyta, kad Lenkijos valdžios institucijos pateiktų pastabas 
dėl pasirinktų projektų atitikties programavimo dokumentams ir atrankos procesui ir 
patvirtintų, kad jų pasirinkimas pagrįstas nediskriminaciniais ir objektyviais atrankos 
kriterijais.

Dėl kaltinimų korupcija, paprašyta, kad OLAF pateiktų savo tyrimo rezultatus.

Skundo pateikėjui pranešta apie šiuos veiksmus ir apie tai, kad Komisija jam praneš apie 
valdymo institucijos ir OLAF atsakymus.

Komisija, baigusi tyrimą, apie tai praneš Europos Parlamentui.

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. balandžio 30 d.

Gavus peticiją dėl projektų, susijusių su Mazovijos vaivadijos regionine veiklos programa 
(Nr. 2007PL161PO011) Lenkijoje, atrankos, paprašyta, kad Lenkijos valdžios institucijos 
pateiktų pastabas dėl pasirinktų projektų atitikties programavimo dokumentams.

Dėl kaltinimų korupcija ir peticijos pateikėjo OLAF pateikto skundo, paprašyta, kad OLAF 
pateiktų savo tyrimo rezultatus.

Tuo tarpu peticijos pateikėjas pateikė daugiau informacijos, ypač savo 2012 m. liepos 19 d. 
laiške, kuriame jis skundžiasi dėl nacionalinių valdžios institucijų pasirinktų projektų 
neatitikties Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 2 (Tikslas), 4 (Konvergencija), 5 (Regioninis 
konkurencingumas ir užimtumas) ir 10 (Vietovės su geografinėmis ir gamtinėmis kliūtimis) 
straipsniams.

Be to, jis nusiuntė du atskirus laiškus: vienas adresuotas Užsienio reikalų departamento 
valstybės ministrei Corneliai Pieper ir Vokietijos Federaliniam Parlamentui, o kitas –
Lenkijos Prezidentui.

Savo laiške Užsienio reikalų departamentui ir Vokietijos Federaliniam Parlamentui peticijos 
pateikėjas skundžiasi dėl to, kad Užsienio reikalų departamentas nepriėmė jokio sprendimo 
dėl diskriminacijos ir žmogaus teisių pažeidimo Lenkijoje. Jo nuomone, tai yra Pagrindinių 
teisių chartijos 41 straipsnio (Teisė į gerą administravimą) 4 dalies ir 51 straipsnio (Taikymo 
sritis) 1 dalies pažeidimas. Remdamasis tuo, kad tyrimą pradėjo Europos Parlamentas ir 
Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas (DG REGIO), jis mano, kad Lenkijos 
valdžios institucijos ir ypač Mazovijos vaivadija grubiai pažeidė „ES teises“.

Be to, peticijos pateikėjas teigia, kad jo šeima patyrė nuolatinę diskriminaciją, psichologinį 
terorą ir priekabiavimą, sulaukdama laiškų bei raštelių, taip pat buvo nužudyti du jų šunys. 
Dėl to jo dukra nusprendė išvykti iš Lenkijos ir gyventi Vokietijoje. Jis mano, kad tai yra 
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pirmas atsakingų Lenkijos valdžios institucijų, o ypač Pultusko mero planuojamo jo šeimos 
išsiuntimo iš šalies etapas.

Peticijos pateikėjas dar kartą nurodo ginkluotą apiplėšimą ir jo įkalinimą ir skundžiasi, kad 
Vokietijos federalinis kriminalinės policijos biuras Vysbadene, Regioninis kriminalinės 
policijos biuras, Fuldos policija, Vokietijos ambasada Lenkijoje ir Lenkijos teisminės 
institucijos nesiėmė jokių veiksmų.

Jis nurodo savo peticiją EP ir tikisi, kad „dėl žmogaus teisių pažeidimo bus kreiptasi į 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, nes Peticijų komitetas pripažino jam ir jo šeimai 
gresiantį pavojų“. Jis dar kartą tvirtina, kad Komisija atskleidė jo tapatybę Lenkijos valdžios 
institucijoms, ir tai sukėlė jam pavojų ir atnešė finansinių nuostolių. Jis mano, kad OLAF ir 
Regioninės ir miestų politikos generaliniam direktoratui pateikti jo skundai dėl Lenkijos 
valdžios institucijų vykdomos diskriminacijos, kuomet buvo atsisakyta jo nuosavybę prijungti 
prie viešosios vandens tiekimo sistemos, korupcijos ir mokesčių mokėtojų pinigų išeikvojimo 
suteikiant subsidijas projektams, yra priežastis, dėl kurios Lenkijos valdžios institucijos toliau 
vykdo diskriminaciją ir pažeidinėja „ES teises“.

Peticijos pateikėjo nuomone, tai, kad jo projektas buvo įtrauktas į finansuojamų projektų 
sąrašą 133 numeriu, yra Pagrindinių teisių chartijos 36 straipsnio (Galimybė naudotis bendrus 
ekonominius interesus tenkinančiomis paslaugomis) ir 21 straipsnio (Diskriminacijos 
uždraudimas) 2 dalies pažeidimas bei jo įmonės ir šeimos diskriminacija. Kadangi jo tapatybė 
yra žinoma, jis tvirtina, kad pažeista Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnio (Saviraiškos ir 
informacijos laisvė) 1 dalis. Be to, jis reiškia nepasitenkinimą dėl kito projekto, kuris buvo 
įtrauktas į sąrašą 7 numeriu, nors jo projektas atitinka aukštesnius aplinkosaugos ir tausaus 
turizmo standartus.

Jis teigia, kad Lenkija, diskriminuodama jį dėl pilietybės, pažeidžia ES sutartis, kurias yra 
pasirašiusi, taip pat Pagrindinių teisių chartiją bei Europos žmogaus teisių konvenciją. Jis taip 
pat užsimena, kad neatmeta galimybės kreiptis į Europos Komisiją su prašymu pradėti 
pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Lenkiją dėl tariamų Europos Sąjungos sutarties (ESS) 
6 straipsnio 1 dalies ir 7 straipsnio 1 ir 2 dalių pažeidimų, nepagarbos demokratijai, žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms bei teisinės valstybės principams. Peticijos pateikėjas 
pasilieka sau teisę išeiti į viešumą, jeigu ir toliau nebus imamasi veiksmų.

Antrasis laiškas yra atviras laiškas Lenkijos Prezidentui. Kadangi Regioninės ir miestų 
politikos generalinis direktoratas dar neišnagrinėjo šio skundo, 2013 m. kovo 25 d. jis sulaukė 
skundo pateikėjo reakcijos į 2013 m. kovo 21 d. Regioninės ir miestų politikos generalinio 
direktorato laišką dėl ketinimo užbaigti tyrimą. Laiškas yra 29 puslapių. Be to, peticijos 
pateikėjas užsimena, kad atviro laiško kopija išsiųsta susipažinti OLAF, EP Pirmininkui, 
Europos Vadovų Tarybai ir Europos stabilumo mechanizmo vadovui K. Regling, taip pat 
papildoma informacija nusiųsta Vokietijos kanclerei Angelai Merkel bei Vokietijos 
Federalinio Parlamento peticijų komitetui.

Peticijos pateikėjas nusiuntė kai kurių „dokumentų“, susijusių su tariamu jo šeimos 
išsiuntimu, kurį lėmė jo nuosavybės teisių pažeidimas, įkalinimas ir apiplėšimas (dėl kurių jis 
nesulaukė paaiškinimų iš Vokietijos bei Lenkijos baudžiamojo persekiojimo ir teisminių 
institucijų nuo 2011 m. lapkričio mėn.), Pagrindinių teisių chartijos ir Europos žmogaus teisių 
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konvencijos pažeidimas, taip pat ES sutarties 6 straipsnio 1 dalies ir 7 straipsnio pažeidimas.

Jis skundžiasi dėl to, kad buvo atsisakyta jo nuosavybę prijungti prie viešosios vandens 
tiekimo sistemos (Europos žmogaus teisių konvencijos 14 straipsnio ir Pagrindinių teisių 
chartijos 21 straipsnio 2 dalies pažeidimas, taip pat įsisteigimo laisvės pažeidimas). Kadangi 
jam yra išduotas statybos leidimas, jis mano, kad tokie veiksmai yra savavališki ir tai yra 
pirmas žingsnis siekiant jo išsiuntimo. Be to, jis skundžiasi dėl skaidrumo trūkumo ir 
Pultusko mero įgaliojimų apimties.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Dėl atrankos Komisija konsultavosi su atsakinga valdymo institucija, kurios teigimu, 
pagrindinis projekto tikslas – sukurti turizmo infrastruktūrą Bobų bendruomenėje pastatant 
turizmo kompleksą. Konkretesni projekto tikslai yra turizmo potencialo ir bendruomenės 
gyvenamosios vietos panaudojimas, regiono ekonominė plėtra kuriant naujas darbo vietas ir 
jo patrauklumo didinimas, ilgesnės turistų viešnagės bendruomenėje skatinimas, 
bendruomenės reklamavimas bei turizmo paslaugų pritaikymas neįgaliesiems.

Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 65 straipsniu, projektų atrankos kriterijus 
vertina ir tvirtina priežiūros komitetas. Priežiūros komiteto sudėtį, suderinusi su valdymo 
institucija, tvirtina valstybė narė. Komisijos ar priežiūros komiteto prašymu Komisijos 
atstovas gali atlikti patariamąjį vaidmenį (Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 64 straipsnis).

Minėtos programos atrankos kriterijus patvirtino priežiūros komitetas. Projektų atranka 
paremta trimis kriterijų kategorijomis. Pirmoms dviems kategorijoms priskirti oficialūs 
kriterijai ir kriterijai, susiję su tam tikrais aplinkos požiūriu svarbiais dokumentais. Buvo 
patikrintas tik jų buvimas. Buvo atliktas tik trečios kategorijos – strateginių kriterijų 
vertinimas. Šiuo tikslu valdymo institucija apsvarstė šiuos projekto tikslus atitinkančius 
kriterijus: turizmo pasiūlos apimtį, sukurtų darbo vietų skaičių, projekto indėlį į 
infrastruktūros prieinamumą neįgaliesiems, socialinį ir ekonominį projekto poveikį vietovei, 
kurioje jis įgyvendinamas, partnerystę ir paveldo išsaugojimą. Komisija nesikiša į projektų 
atranką ir jų vertinimą. Tačiau Komisija nemano, kad patys kriterijai yra netinkami.

Dėl projektų atrankos kriterijų, 2013 m. kovo 21 d. skundo pateikėjas buvo laišku informuotas 
apie valdymo ir atsakomybės pasidalijimą tarp atitinkamų partnerių, taip pat apie 
konsultavimosi su valdymo institucija dėl atrankos kriterijų bei jų atitikties veiksmų 
programos tikslams rezultatus.

Dėl įtarimų korupcija buvo konsultuojamasi su OLAF, į kurią peticijos pateikėjas kreipėsi 
2010 m. rugsėjo 1 d. laišku. OLAF pažymėjo, kad ji negali imtis veiksmų siekdama daryti 
įtaką valstybių narių sprendimams, nes tai nėra jos kompetencija, išskyrus atvejus, kai yra 
įtikinamų sukčiavimo ar didelių pažeidimų, galinčių pakenkti Europos Sąjungos finansiniams 
interesams, įrodymų. Kadangi 2010 m. rugsėjo 1 d. peticijos pateikėjo laiške OLAF nerado 
pakankamai duomenų apie tokius pažeidimus, susijusius su jo paraiška finansavimui gauti, 
2010 m. rugsėjo 29 d. OLAF laišku nurodė peticijos pateikėjui kreiptis į Regioninės ir miestų 
politikos generalinį direktoratą ir tyrimo nepradėjo.

Regioninės ir miestų politikos generaliniam direktoratui apie tai buvo pranešta tik 2013 m. 
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vasario 22 d., o šis informavo peticijos pateikėją 2013 m. kovo 21 d., kai jis jau buvo gavęs 
šią informaciją OLAF 2010 m. rugsėjo 29 d. išsiųstame laiške.

Kalbant apie įtarimą, kad atrinkti projektai neatitinka minėtų Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 
straipsnių, juose visuose apibrėžiami skirtingi ERPF finansuojami tikslai.

Be to, Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 27 straipsnyje numatyta, kad valstybė narė pristato 
nacionalinį strateginių krypčių planą, kuris turėtų užtikrinti, kad fondų parama atitinka 
Europos Sąjungos sanglaudos politikos strategines gaires. Valstybės narės parengia 
nacionalinį strateginių krypčių planą pasitarusios su Komisija, kad būtų laikomasi bendro 
požiūrio. Pačios programos apima tik vieną iš trijų tikslų (Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 32 
straipsnio 1 dalis). Atitinkamai programa gali būti skiriamas ERPF finansavimas tik pagal 
konvergencijos tikslą. Komisija įvertino programą pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 32 
straipsnio 4 dalį ir nustatė, kad ji prisideda prie nacionalinio strateginių krypčių plano tikslų ir 
Europos Sąjungos sanglaudos politikos strateginių gairių įgyvendinimo.

Tačiau, atsižvelgiant į įtarimus, susijusius su projektų atrankos atitiktimi Reglamento (EB) 
Nr. 1080/2006 nuostatoms, reikia pažymėti, kad konkrečios šio reglamento nuostatos yra 
susijusios su ERPF ir nekeičia pagrindinių Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 taisyklių, 
nustatančių visų struktūrinių fondų bendrąsias nuostatas, ir ypač 60 straipsnio, kuriame 
nurodoma, kad valdymo institucija yra atsakinga už programos valdymą bei įgyvendinimą. 
Tai reiškia, kad reikia užtikrinti, jog veiksmai finansavimui būtų atrinkti vadovaujantis 
veiksmų programai taikytinais kriterijais ir jog visą jų įgyvendinimo laikotarpį jie atitiktų 
galiojančias Europos Sąjungos ir nacionalines taisykles.

Įtarimų, susijusių su diskriminacija, psichologiniu teroru, priekabiavimu ir išsiuntimu, 
saviraiškos laisvės, įsisteigimo laisvės ir kitais Pagrindinių laisvių chartijos bei Europos 
žmogaus teisių konvencijos pažeidimais, tyrimas nėra Regioninės ir miestų politikos 
generalinio direktorato kompetencija ir jis negali jų vertinti. 

Kadangi peticijos pateikėjas nurodė jo tapatybės atskleidimą Lenkijos valdžios institucijoms 
kaip šių įtarimų pagrindą, Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas 2012 m. 
birželio 19 d. laišku informavo skundo pateikėją, kad neatskleidė jo tapatybės ir neketina jos 
atskleisti, nors šis ir davė savo sutikimą tai daryti 2011 m. gegužės 9 d. elektroniniame laiške.

Be to, Regioninės ir miestų politikos GD 2012 m. birželio 19 d. laiške paaiškino skundo 
pateikėjui, kad pagal Komisijos kompetenciją ji negali jo konsultuoti teisinių veiksmų 
klausimais, ir patarė ieškoti teisinės pagalbos. Įtarimų, susijusių su Vokietijos užsienio reikalų 
departamento bei Vokietijos ir Lenkijos baudžiamojo persekiojimo ir teisminių institucijų 
neveiklumu, tyrimas taip pat nėra Komisijos kompetencijos sritis.

Dėl atsisakymo prijungti skundo pateikėjo nuosavybę prie viešosios vandens tiekimo 
sistemos, Komisija 2012 m. birželio 19 d. laiške jam paaiškino, kad tai yra nacionalinės teisės 
taikymo sritis ir šis skundas turi būti nagrinėjamas nacionaliniu lygiu.

Išvada

Dėl nagrinėjamo skundo šiuo klausimu, Regioninės ir miestų politikos GD pranešė skundo 
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pateikėjui apie projektų valdymo institucijos pateiktą informaciją ir apie tai, kad Komisija 
neturi įgaliojimų kištis į projektų atranką. Be to, skundo pateikėjui pranešta apie išvadas dėl jo 
skundo, pateikto OLAF (2010 m. rugsėjo 29 d. laiškas), ir apie šias išvadas jam dar kartą 
pranešė Regioninės ir miestų politikos GD (2013 m. kovo 21 d. laiškas).

Šis skundas bus nagrinėjamas vadovaujantis Komisijos skundų nagrinėjimo procedūra. 
Kadangi skundo pateikėjas, reaguodamas į 2013 m. kovo 21 d. laišką dėl ketinimo užbaigti 
tyrimą, 2013 m. kovo 25 d. atsiuntė laišką, šis atvejis bus išnagrinėtas ir bus imtasi tinkamų 
veiksmų.

5. Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

2013 m. kovo 25 d. Komisija gavo dar vieną skundo pateikėjo laišką – atsakymą į Komisijos 
2013 m. kovo 21 d. laišką dėl ketinimo nutraukti tyrimą. Savo laiške skundo pateikėjas teigia, 
kad visi projektai, kurie įgyvendinti Mazovijos regione nuo 2007 m. ir kuriais siekiama remti 
tausų ir kokybišką turizmą, neatitinka Europos Komisijos gairių. Šiuos teiginius jis grindžia 
remdamasis projektu, įgyvendinamu Myšynece. Skundo pateikėjas teigia, kad kalbėjo su 
atsakingu inžinieriumi ir šis papasakojęs, jog atitinkamoje vietoje pagal planą turėjęs būti ne 
turizmo centras, o ūkininkų turgus. Skundo pateikėjo žiniomis, atsakinga institucija – Europos 
Sąjungos programų įgyvendinimo Mazovijos skyrius (lenk. Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych, MJWPU) Varšuvoje – patvirtino šiam projektui 
28 000 000 PLN, kai, skundo pateikėjo nuomone, reikalingų investicijų suma sudaro tik 
15 000 000 PLN.

Be to, jis skundžiasi, kad projektai tikrinami tik administraciniu būdu ir Europos Komisija 
skiria, užtikrina ir išmoka subsidijas nepaisydama pranešimų apie tai, kad jos naudojamos ne 
tam, kam yra skirtos. Jis pabrėžė, negalima tikėtis sąžiningų ataskaitų iš korumpuotos 
valdžios.

Skundo pateikėjas teigia, kad Lenkijoje gyvenamųjų namų kompleksai melagingai 
deklaruojami kaip turistiniai kompleksai ir jų statybai skiriamas atitinkamas finansavimas ir 
kad šie namai pigiai parduodami privatiems asmenims. Be to, jis vėl kartoja kaltinimus 
korupcijos apskritai ir konkrečiai kaltina korupcija leidimų suteikimo ir audito institucijas.

Komisijos pastabos

Komisijos tarnybos, atsakingos už Lenkijos klausimus, informuotos apie kaltinimus, 
susijusius su Myšynece įgyvendinamu projektu. Reikėtu atkreipti dėmesį į tai, kad pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1083/2006 numatyta neatitikties veiklos programos tikslams atveju 
taikyti finansines pataisas. Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 98 straipsnyje numatyta, kad visų 
pirma valstybės narės atsakingos už tai, kad, jei esama įrodymų apie pažeidimus, jie būtų 
ištirti ir atliktos atitinkamos finansinės pataisos. Europos Komisija atlieka finansines pataisas 
tik jei valstybė narė nevykdo šių įsipareigojimų.

Dėl skundų, susijusių su projektu Myšynece, Komisijos tarnybos pasikonsultavo su 
kompetentinga valdymo institucija. Ši valdymo institucija informavo Komisiją, kad minėtas 
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projektas yra sporto ir laisvalaikio centro statyba, 8,23 ha plote statomi du šio centro 
kompleksai.

Vienas kompleksas užims 4,43 ha plotą aukščiau Vykroto rezervuaro, ten bus pastatyti svečių 
namai su 25 miegamaisiais ir konferencijų salėmis, įrengtos piknikų zonos, suformuotas 
kraštovaizdis su įrengtomis žaidimų aikštelėmis, nutiestas gamtos takas, įrengtas sporto 
kompleksas su įvairiomis sporto aikštelėmis, teniso kortais, kopimo siena, vandens sporto 
įrenginiais ir baseinu vaikams, taip pat stovyklavietėmis, kurioms tiekiamas vandentiekio 
vanduo ir elektros energija. Kitas kompleksas bus Myšynece, jis užims 3,80 ha plotą, ten bus 
įrengtas tvenkinys su dviem tiltais, kelios įvairios paskirties sporto ir žaidimų aikštelės, taip 
pat nedidelis parkas su fontanais ir paviljonais, suolais ir stalais. Abiejų kompleksų planuose 
numatyta atitinkama infrastruktūra su keliais, mašinų stovėjimo aikštelėmis, vandentiekio ir 
sanitarijos infrastruktūra.

Valdymo institucija taip pat paskelbė, kad visi kompleksų elementai yra pritaikyti neįgalių 
asmenų poreikiams. Abu kompleksai suprojektuoti taip, kad atitiktų didėjančią turizmo 
reikšmę Myšyneco bendruomenės socialinio ir ekonominio vystymosi procese. Abu 
kompleksai atitiks pagrindinį veiklos programos tikslą, t. y. didins regiono konkurencingumą 
ir jo socialinę, ekonominę bei teritorinę sanglaudą, taip pat atitiks konkrečius šios veiklos 
programos VI prioritetinės krypties konkrečius tikslus išnaudoti gamtos ir kultūros turizmo ir 
poilsio veiklai vystyti. Visa reikalavimus atitinkančių sąnaudų suma siekia
27 572 592,08 PLN, iš jų 17 365 218,48 PLN bus skirta iš Europos regioninės plėtros fondo 
(ERPF) kaip bendras finansavimas. Iki šiol pateikti prašymai išmokėti 13 969 147,68 PLN 
sumą, iš kurios 8 797 769,21 PLN turi būti išmokėta iš ERPF.

Dėl kaltinimų, kad trūksta kontrolės, nurodyta, kad esama kontrolės sistemos, reikalaujamos 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, reglamentuojantį struktūrinius fondus, ta sistema 
apima kelias nacionalines institucijas ir Europos Komisiją ir pagal ją kiekviena iš institucijų 
įpareigojama vykdyti kontrolę pagal savo kompetencijos sritį.

Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės narės 
atsakingos už veiklos programų valdymą ir kontrolę ir kad jos turi užtikrinti, jog būtų sukurtos 
valdymo ir kontrolės sistemos, kaip reikalaujama minėto reglamento 58 ir 62 straipsniuose ir 
tos sistemos iš tiesų veiktų. Atsakinga audito įstaiga turi patikrinti, ar šios valdymo sistemos 
efektyviai veikia nacionaliniu lygmeniu. Pagal minėto reglamento 72 straipsnio 1 dalį 
Komisija tikrina, ar valstybės narės sukūrė tinkamas valdymo ir kontrolės sistemas, ir, 
remdamasi audito įstaigos metinėmis kontrolės ataskaitomis ir metine nuomone, taip pat 
tikrina, ar šios sistemos efektyviai veikia per visą veiklos programų įgyvendinimo laikotarpį. 

Dėl mokėjimų, pagal minėto reglamento 61 straipsnį tvirtinančioji institucija atsakingą už 
patvirtintų išlaidų ataskaitų ir mokėjimo paraiškų parengimą bei pateikimą Europos 
Komisijai. Tvirtinančioji institucija patvirtina, kad išlaidų ataskaita yra tiksli, parengta pagal 
patikimas apskaitos sistemas ir pagrįsta patikrinamais patvirtinamaisiais dokumentais. Be to, 
tvirtinančioji institucija patvirtina, kad deklaruotos išlaidos yra patirtos dėl veiksmų, kurie 
atrinkti finansuoti vadovaujantis veiksmų programai taikytinais kriterijais ir atitinka 
galiojančias Europos Sąjungos ir nacionalines taisykles.

Išvada
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Skundo pateikėjui pranešta apie valdymo institucijos pateiktą medžiagą, susijusią su 
Myšynece vykdomu projektu, taip pat apie kontrolės sistemą ir bendrą Europos Komisijos ir 
valstybių narių atsakomybę, numatytą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1083/2006.

Kadangi informaciją, kurią skundo pateikėjas siuntė 2013 m. kovo 25 d., nesuteikia pagrindo 
daryti išvadą dėl tariamų pažeidimų, susijusių su galiojančiais reglamentais, 
reglamentuojančiais struktūrinius fondus, arba kokiomis nors kitomis ES teisės aktų 
nuostatomis, Komisija nutraukė skundo nagrinėjimą ir informavo skundo pateikėją apie 
skundo nagrinėjimo nutraukimą 2013 m. liepos 19 d.


