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Betreft: Verzoekschrift 1318/2011, ingediend door Erich Müller (Duitse nationaliteit), 
gesteund door een medeondertekenaar, over niet-naleving van de richtlijnen 
in de mededeling van de Commissie getiteld "Europa, toeristische 
topbestemming in de wereld – een nieuw beleidskader voor het toerisme in 
Europa" in verband met toekenning van Europese middelen aan een 
toeristisch project in Polen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen de wijze waarop de Poolse autoriteiten de selectie voor een 
door de Europese Unie gefinancierd toeristisch project in Polen hebben uitgevoerd. Indiener 
beweert dat ofschoon zijn project aan alle eisen en richtlijnen in de mededeling van de 
Commissie getiteld "Europa, toeristische topbestemming in de wereld – een nieuw 
beleidskader voor het toerisme in Europa" voldeed en met name aan de criteria ter 
bevordering van duurzaam, verantwoord en kwalitatief hoogwaardig toerisme, men voor een 
ander en veel minder geschikt project heeft gekozen, wat indiener toeschrijft aan nepotisme 
en corruptie en aan discriminatie op grond van nationaliteit. Indiener heeft de zaak reeds 
voorgelegd aan het directoraat-generaal Regionaal beleid van de Europese Commissie, het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), SOLVIT en de verzoekschriftencommissie 
van de Bundestag, maar aangezien er nog geen duidelijkheid is over de kwestie, verzoekt hij 
het Europees Parlement om in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012.

Indiener klaagt over een onjuiste selectie van projecten met betrekking tot het regionaal 
operationeel programma Mazowieckie, 2007PL161PO011, in Polen. Hij beweert dat 
projecten zijn gekozen die niet dezelfde hoge technische normen en duurzaamheid kennen als 
het project dat hij had voorgelegd. Hij beschuldigt de Poolse autoriteiten van corruptie. In zijn 
verzoekschrift aan de Commissie verklaart hij dat projecten de voorkeur kregen als de 
indiener bereid was naast de behandelingsvergoeding een toeslag van 1 tot 5% van het 
financieringsbedrag aan de autoriteit te betalen. Verder beweert hij gediscrimineerd te worden 
vanwege zijn nationaliteit.

Indiener heeft al een verzoekschrift ingediend bij het kabinet van commissaris Oettinger, bij 
het Europees Bureau voor fraudebestrijding, bij Thomas Mann, lid van het Europees 
Parlement, bij de Commissie, bij de Duitse ambassade in Warschau en bij de 
verzoekschriftencommissie van de Bundestag. Hij heeft op 20 november 2011 bij de Duitse 
federale recherche aangifte gedaan van een misdrijf, en op 27 november 2011 voor een 
tweede maal, en heeft onder andere de directeur van de Poolse autoriteit die belast is met de 
toewijzing van EU-financiering (MJWPU) beschuldigd van het aanzetten tot 
vrijheidsbeneming, persoonlijke verwonding, dwang, chantage, beschadiging van eigendom, 
diefstal, schending van de mensenrechten en schending van het EU-recht. Aangezien hij 
vreest voor verdere discriminatie en voor onderdrukking van zijn familie en hemzelf door de 
Poolse autoriteiten, vroeg hij of de Commissie zijn identiteit bekend heeft gemaakt aan de 
Poolse autoriteiten.

Wat de selectie van projecten betreft, moet in beschouwing worden genomen dat bijstand uit 
de structuurfondsen wordt verstrekt op basis van een benadering van complementariteit en 
partnerschap tussen de Europese Commissie en de lidstaten, met inachtneming van hun 
respectieve bevoegdheden (artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1083/2006). In dit verband, 
en met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, zijn de lidstaten verantwoordelijk voor 
de uitvoering van medegefinancierde maatregelen, en wel op het best passende niveau en in 
overeenstemming met het institutionele stelsel dat specifiek is voor elke lidstaat (artikel 12 
van Verordening (EG) nr. 1083/2006).

Dit houdt met name in dat de Commissie zich niet mengt in de selectie van projecten (behalve 
bij grote projecten), aangezien dit de bevoegdheid is van de nationale bestuursautoriteit, mits 
haar keuzen worden gemaakt overeenkomstig de beginselen die zijn vastgelegd in de 
programmadocumenten die in overleg met de Commissie zijn aangenomen, en zij geen 
inbreuk maken op EU- en nationale regelgeving.

De Commissie heeft de bestuursautoriteit gevraagd te reageren op de beweringen die door 
indiener zijn gedaan en is in afwachting van haar antwoord.

De Commissie heeft op 19 juni 2012 een brief gestuurd naar indiener en hem medegedeeld 
dat de Commissie de bestuursautoriteit heeft gevraagd te reageren met betrekking tot het 
selectieproces en de overeenstemming van de selectie van projecten met de 
programmadocumenten. Er werd tevens in vermeld dat hij op de hoogte zou worden 
gehouden over de resultaten en verdere procedure.
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Wat de beschuldiging van corruptie betreft, dit behoort tot de bevoegdheid van het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), waar reeds een ander verzoekschrift hierover in 
behandeling is. De Commissie heeft OLAF om informatie verzocht over de resultaten van zijn 
onderzoek en heeft in de bovengenoemde brief vermeld dat indiener hierover in kennis wordt 
gesteld wanneer OLAF reageert.

Indiener heeft de Commissie op 20 november 2011 op de hoogte gesteld over zijn aangifte 
van misdrijven bij de Duitse federale recherche, die hij aanvulde met zijn brief van 27 
november 2011 door de Poolse autoriteiten te beschuldigen van verschillende ernstige 
misdrijven. De feiten van deze zaak betreffen de Commissie in zoverre dat indiener heeft 
gevraagd of de Commissie zijn identiteit bekend heeft gemaakt aan de Poolse autoriteiten. De 
Commissie bevestigde in haar brief aan indiener dat zij zijn identiteit niet aan de Poolse 
autoriteiten had bekendgemaakt, ondanks het feit dat indiener hiervoor zijn toestemming had 
gegeven (brief van 9 mei 2011) en dat zij deze niet bekend zal maken, rekening houdend met 
de bovengenoemde beschuldigingen.

Conclusies

Het verzoekschrift wordt op normale wijze opgevolgd. De Poolse autoriteiten is gevraagd 
toelichting te geven over de overeenstemming van de geselecteerde projecten met de 
programmadocumenten en het selectieproces, en te bevestigen dat hun selectie was gebaseerd 
op niet-discriminerende, objectieve selectiecriteria.

Wat de beschuldiging van corruptie betreft, is OLAF gevraagd de resultaten van zijn 
onderzoek bekend te maken.

Indiener is over deze acties op de hoogte gesteld, alsmede over het feit dat hij door de 
Commissie in kennis wordt gesteld wanneer zij een antwoord ontvangt van de 
bestuursautoriteit en OLAF.

De Commissie zal verslag uitbrengen aan het Europees Parlement na het sluiten van het 
onderzoek.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 30 april 2013

Naar aanleiding van het verzoekschrift betreffende de selectie van projecten met betrekking 
tot het regionaal programma Mazowieckie, [ref: 2007PL161PO0001] in Polen, is de Poolse 
autoriteiten gevraagd toelichting te geven over de overeenstemming van de geselecteerde 
projecten en de selectiecriteria met de programmadocumenten.

Wat de beschuldigingen van corruptie en een verzoekschrift dat indiener bij OLAF heeft 
ingediend, betreft, is die laatste gevraagd de resultaten van zijn onderzoek bekend te maken.

Ondertussen stuurde indiener aanvullende data, met name bij brief van 19 juli 2012 waarin 
wordt geklaagd dat de selectie van projecten door de nationale autoriteiten de artikelen 2 
(Doel), 4 (Convergentie), 5 (Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid), 6 
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(Europese territoriale samenwerking) en 10 (Gebieden met geografische en natuurlijke 
handicaps) van Verordening (EG) 1080/2006 niet naleeft.

Bovendien stuurde hij twee verschillende brieven; één brief was gericht aan de Staatsminister 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Cornelia Pieper en de Bundestag, de andere was 
gericht aan de Poolse president.

In zijn brief aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Bundestag klaagt indiener over 
de nalatigheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken met betrekking tot de discriminatie 
en de schending van de mensenrechten in Polen. Hij meent dat het hier gaat over een 
schending van 41 lid 4 (Recht op behoorlijk bestuur) en artikelen 51 lid 1 
(Toepassingsgebied) van het Handvest van de grondrechten. Op basis van het feit dat het 
Europees Parlement (EP) en het directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling 
(DG REGIO) een onderzoek voeren, neemt hij al aan dat de Poolse autoriteiten en met name 
de Wojewodschaft Mazovien ernstige strafbare feiten hebben begaan en "EU-rechten" hebben 
geschonden.

Bovendien beweert hij dat zijn familie voortdurend gediscrimineerd, psychologisch 
geterroriseerd en gepest wordt. Zij krijgen briefjes toegestuurd en hun twee honden zijn 
gedood. Naar aanleiding hiervan besloot zijn dochter Polen te verlaten en in Duitsland te gaan 
wonen. Hij ziet hierin de eerste stap van de geplande uitzetting door de verantwoordelijke 
Poolse autoriteiten en met name de burgemeester van Pultusk.

Hij verwijst andermaal naar de gewapende overval en zijn vrijheidsbeneming en klaagt dat de 
Duitse federale recherche in Wiesbaden, de regionale recherche, de politie in Fulda, de Duitse 
ambassade in Polen en de Poolse justitiële autoriteiten niet ingegrepen hebben.

Hij verwijst naar het verzoekschrift dat hij ingediend heeft bij het EP en verwacht dat er "een 
procedure wegens schending van de mensenrechten aanhangig wordt gemaakt bij het 
Europees Hof van Justitie omdat de verzoekschriftencommissie het gevaar voor zijn familie 
en hemzelf erkend heeft". Hij beweert wederom dat de Commissie zijn identiteit bekend heeft 
gemaakt aan de Poolse autoriteiten waardoor hij gevaar gelopen heeft en financiële schade 
geleden heeft. Hij meent dat de verzoekschriften die hij ingediend heeft bij OLAF en 
DG REGIO betreffende de discriminatie door de Poolse autoriteiten door te weigeren zijn 
eigendom aan te sluiten op de openbare watervoorziening, corruptie en verduistering van 
belastinggeld door aan projecten toegekende subsidies, de reden zijn voor de voortdurende 
discriminatie en schending van "EU-rechten" door de Poolse autoriteiten.

Hij meent dat de plaatsing van zijn project als nummer 133 op de lijst van te financieren 
projecten een schending van de artikelen 36 (De toegang tot diensten van algemeen 
economisch belang) en 21, lid 2 (Non-discriminatie), van het Handvest van de grondrechten is 
en een discriminatie van zijn bedrijf en zijn familie. Aangezien zijn identiteit bekend is, 
beweert hij dat er een inbreuk is op artikel 11, lid 1 (De vrijheid van meningsuiting en van 
informatie), van het Handvest van de grondrechten. Bovendien klaagt hij over een ander 
project dat op nummer 7 van de lijst geplaatst is, ook al kent zijn project hogere normen met 
betrekking tot milieuaspecten en duurzaam toerisme.
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Hij beweert dat Polen, door hem te discrimineren op grond van nationaliteit, de EU-
Verdragen die het ondertekend heeft, alsook het Handvest van de grondrechten en het 
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
niet naleeft. Hij vermeldt tevens dat hij "het niet zou uitsluiten de EC te verzoeken een 
inbreukprocedure in te leiden tegen Polen" wegens de vermeende schendingen van artikel 6, 
lid 1, en artikel 7, leden 1 en 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), het niet 
eerbiedigen van de democratie, schending van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, 
alsook de beginselen van de rechtsstaat. Hij behoudt zich eveneens het recht voor dit openbaar 
te maken bij verdere inactiviteit.

De tweede brief is een open brief aan de Poolse president. Aangezien het verzoekschrift aan 
DG REGIO nog in behandeling is, ontving DG REGIO op 25 maart 2013 deze brief met de 
reactie van indiener op de aankondiging van afsluiting van DG REGIO van 21 maart 2013.
De brief telt 29 pagina's. Bovendien vermeldt indiener dat een kopie van de open brief ter 
informatie naar OLAF, de voorzitter van het EP, de Europese Raad en het Europees 
stabiliteitsmechanisme/Klaus Regling is gestuurd en dat aanvullende data naar de Duitse 
kanselier Angela Merkel en de verzoekschriftencommissie van de Bundestag zijn gestuurd.

Indiener stuurde een aantal "documenten" met betrekking tot de vermeende uitzetting van zijn 
familie door de schending van zijn eigendom, vrijheidsbeneming en overval, waarover de 
Duitse en Poolse strafrechtelijke en justitiële autoriteiten sinds november 2011 nog geen 
toelichting hebben gegeven, de schending van het Handvest van de grondrechten en het 
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 
alsook artikelen 6 lid 1 en artikel 7 van het VEU.

Hij klaagt over de weigering om zijn eigendom aan te sluiten op de openbare 
watervoorziening (inbreuk op artikel 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en artikel 21, lid 2, van het Handvest van 
de grondrechten, alsook de vrijheid van vestiging). Aangezien hij over een bouwvergunning 
beschikt, meent hij dat dit een daad van willekeur en de eerste stap van de uitzetting is. 
Bovendien klaagt hij over een gebrek aan transparantie en over de omvang van de 
bevoegdheden van de burgemeester van Pultusk.

De opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Wat de selectie betreft, heeft de Commissie de verantwoordelijke bestuursautoriteit 
geraadpleegd. Volgens die laatste is de belangrijkste doelstelling van het project het creëren 
van toeristische voorzieningen voor de gemeenschap van Boby door een toeristisch complex 
te bouwen. Specifiekere doelstellingen waren de aanwending van het toeristisch potentieel en 
de ligging van de gemeenschap, de economische ontwikkeling van de regio door 
werkgelegenheid te creëren en de aantrekkelijkheid te vergroten, de verlenging van het 
verblijf van de toeristen in de gemeenschap, de promotie van de gemeenschap en de 
aanpassing van het toeristische aanbod voor personen met een handicap.

In overeenstemming met artikel 65 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 worden de 
selectiecriteria zelf geëvalueerd en goedgekeurd door het toezichtcomité. De samenstelling 
van het toezichtcomité wordt bepaald door de lidstaat in overeenstemming met de 
bestuursautoriteit. Op verzoek van de Commissie of het toezichtcomité kan een
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vertegenwoordiger van de Commissie een raadgevende functie vervullen (artikel 64 van 
dezelfde verordening).

De selectiecriteria van het bovengenoemde programma zijn goedgekeurd door het 
toezichtcomité. De selectie van projecten was gebaseerd op drie categorieën van criteria. De 
eerste twee categorieën zijn formele criteria en criteria betreffende het bestaan van bepaalde 
uit milieuoogpunt relevante documenten. Alleen hun aanwezigheid is gecontroleerd. Alleen in 
de derde categorie, de strategische criteria, is er een scorebeoordeling uitgevoerd. In dit 
verband werden de volgende criteria, die overeenkomen met de aangevoerde 
projectdoelstellingen, in acht genomen door de bestuursautoriteit: de omvang van het 
toeristisch aanbod, het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen, de bijdrage van het project tot de 
beschikbaarheid van infrastructuur voor personen met een handicap, het sociaal-economisch 
effect op het gebied waar het project wordt uitgevoerd, partnerschap en bescherming van het 
erfgoed. De Commissie mengt zich niet in de selectie van projecten en de puntenbeoordeling 
zelf. De Commissie heeft echter geen bezwaar tegen deze criteria als zodanig.

Wat de selectie van projecten betreft, is indiener op de hoogte gesteld van gedeeld beheer en 
de verantwoordelijkheden van elke afzonderlijke partner alsook van de resultaten van de 
raadpleging van de bestuursautoriteit over de selectiecriteria en hun overeenstemming met de 
doelstellingen van het operationeel programma bij brief van 21 maart 2013.

Wat de beschuldigingen van corruptie betreft, is OLAF – waartoe indiener zich gewend had 
bij brief van 1 september 2010 – geraadpleegd. OLAF heeft erop gewezen dat het niet 
bevoegd is om stappen te ondernemen om invloed uit te oefenen op de 
beslissingsbevoegdheid van de lidstaten tenzij er afdoend bewijs is van fraude of ernstige 
onregelmatigheden die de financiële belangen van de Europese Unie kunnen schaden.
Aangezien OLAF hiervoor onvoldoende aanwijzingen heeft gevonden in het kader van de 
financieringsaanvraag van indiener in zijn brief van 1 september 2010, verwees OLAF 
indiener bij brief van 29 september 2010 naar DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling en 
stelde het geen onderzoek in.

DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling is hier pas op 22 februari 2013 van op de hoogte 
gesteld en stelde indiener, die deze informatie van OLAF al ontvangen had bij schrijven van 
29 september 2010, in kennis op 21 maart.

Wat de beschuldiging van niet-naleving van de bovengenoemde artikelen van Verordening 
(EG) 1080/2006 betreft, omschrijven deze allemaal het doel en de verschillende 
doelstellingen die door het EFRO worden gefinancierd.

Voorts wordt in artikel 27 van Verordening (EG) 1083/2006 bepaald dat de lidstaat een 
nationaal strategisch referentiekader indient dat moet garanderen dat de bijstand uit de 
fondsen coherent is met de strategische richtsnoeren inzake cohesie van de Europese Unie. De 
lidstaat bereidt het nationaal strategisch referentiekader voor in overleg met de Commissie om 
een gezamenlijke aanpak te verzekeren. De programma's zelf zullen slechts betrekking 
hebben op een van de drie doelstellingen (artikel 32 lid 1 van Verordening (EG) 1083/2006).
Het respectieve programma ontvangt een bijdrage van het EFRO krachtens de 
convergentiedoelstelling. De Commissie heeft het programma aan een beoordeling 
onderworpen in overeenstemming met artikel 32, lid 4, van Verordening (EG) 1083/2006 en 
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vastgesteld dat het bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelstellingen en de strategische 
richtsnoeren inzake cohesie van de Europese Unie.

Wat de beschuldigingen betreffende de overeenstemming van de selectie van projecten met 
bepalingen van Verordening (EG) 1080/2006 betreft, moet er echter op worden gewezen dat 
de specifieke bepalingen van deze Verordening betrekking hebben op het EFRO en geen 
vervanging vormen van de basisregels van Verordening (EG) 1083/2006 die de algemene 
bepalingen voor alle structuurfondsen aangeven, en met name artikel 60, dat bepaalt dat de 
bestuursautoriteit verantwoordelijk is voor het beheer en de uitvoering van het programma.
Dit houdt tevens in dat erop moet worden toegezien dat activiteiten voor financiering worden 
geselecteerd met inachtneming van de voor het programma geldende criteria en gedurende de 
hele uitvoeringsperiode in overeenstemming zijn met Europese en nationale regelgeving.

Wat de beschuldigingen betreffende de discriminatie, psychologische terreur, pesterijen en 
uitzetting, vrijheid van meningsuiting en van informatie, vrijheid van vestiging en soortgelijke 
schendingen van het Handvest van de grondrechten en het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden betreft, dit behoort niet tot de 
bevoegdheid van DG REGIO en kan niet door DG REGIO worden geëvalueerd.

Voor zover indiener de openbaarmaking van zijn identiteit aan de Poolse autoriteiten als reden 
noemde voor deze beschuldigingen, heeft DG REGIO indiener al bij brief van 19 juni 2012 in 
kennis gesteld dat het zijn identiteit niet heeft bekendgemaakt en dat dit ook zo zal blijven, 
ook al gaf hij hiervoor zijn toestemming bij e-mail van 9 mei 2011.

DG REGIO verklaarde eveneens bij brief van 19 juni 2012 aan indiener dat de Commissie 
niet bevoegd is om hem te adviseren over rechtsvorderingen en raadde hem aan op zoek te 
gaan naar juridische bijstand. De beschuldigingen betreffende de inactiviteit van het Duitse 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Duitse en Poolse strafrechtelijke en justitiële 
autoriteiten behoren eveneens niet tot de bevoegdheden van de Commissie.

Wat de weigering om zijn eigendom aan te sluiten op de openbare watervoorziening betreft, 
verklaarde de Commissie bij brief van 19 juni 2012 aan indiener dat dit binnen het 
toepassingsgebied van nationaal recht valt en op nationaal niveau moet worden behandeld.

Conclusie

Wat het in behandeling zijnde verzoekschrift hierover betreft, heeft DG Regionaal Beleid en 
Stadsontwikkeling indiener op de hoogte gesteld over de door de bestuursautoriteit verstrekte 
informatie en dat de Commissie niet bevoegd is om zich te mengen in de selectie van 
projecten. Hij is eveneens op de hoogte gesteld over het resultaat van zijn verzoekschrift aan 
OLAF (brief van 29 september 2010) en andermaal door DG Regionaal Beleid en 
Stadsontwikkeling (brief van 21 maart 2013).

Het in behandeling zijnde verzoekschrift zal worden behandeld in overeenstemming met de 
procedure van de Commissie voor de behandeling van verzoekschriften. Aangezien indiener 
op 25 maart 2013 een reactie op de aankondiging van afsluiting van 21 maart 2013 stuurde, 
zal deze worden geanalyseerd en zullen er aangepaste maatregelen worden getroffen.
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5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Op 25 maart 2013 ontving de Europese Commissie een aanvullende brief van indiener als 
reactie op haar aankondiging van afsluiting van 21 maart 2013. In zijn brief beweert indiener 
dat geen enkel project dat sinds 2007 in de regio Mazovien is opgezet ter ondersteuning van 
duurzaam toerisme van hoge kwaliteit aan de richtlijnen van de Europese Commissie voldoet. 
In dit verband verwijst hij naar een specifiek project in Myszyniec. Hij beweert dat uit een 
gesprek met de verantwoordelijke ingenieur is gebleken dat het desbetreffende project niet is 
bedoeld als toeristencentrum maar als markthal. Bij zijn weten heeft de bevoegde instantie 
"Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych" (MJWPU) in Warschau 28 000 
000 PLN goedgekeurd voor het project, terwijl naar zijn oordeel slechts een investering van 
15 000 000 PLN noodzakelijk zou zijn.

Voorts beklaagt hij zich erover dat de projecten slechts op administratieve wijze worden 
gecontroleerd en subsidies door de Europese Commissie worden toegewezen en uitbetaald, 
ondanks een verklaring van oneigenlijk gebruik. Hij wijst erop dat van corrupte instanties 
geen oprechte verslagen kunnen worden verwacht.

Indiener merkt op dat in Polen blokken woonhuizen ten onrechte tot toeristencentra worden 
verklaard en als zodanig worden gefinancierd, en dat deze woonhuizen vervolgens tegen lage 
prijzen worden verkocht. Daarnaast uit hij opnieuw beschuldigingen van corruptie in het 
algemeen en meer specifiek van de autorisatie- en auditinstanties.

Opmerkingen van de Commissie

De voor Polen verantwoordelijke diensten van de Commissie zijn op de hoogte gesteld van de 
beschuldigingen met betrekking tot het project in Myszyniec. Er moet op gewezen worden dat 
in geval van niet-naleving van de doelstellingen van het operationeel programma Verordening 
(EG) 1083/2006 in financiële correcties voorziet. Overeenkomstig artikel 98 van Verordening 
(EG) 1083/2006 is het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de lidstaten om 
onregelmatigheden te onderzoeken en in geval van bewijs voor financiële correcties te zorgen. 
De Europese Commissie voert financiële correcties uit indien de lidstaat deze verplichting 
niet nakomt.

De diensten van de Commissie hebben de bevoegde beheersautoriteit geraadpleegd over de 
klachten ten aanzien van het project in Myszyniec. De verantwoordelijke beheersautoriteit 
deelde de Commissie mee dat dit project bestaat uit de bouw van een sport- en 
vrijetijdscentrum met een totale oppervlakte van 8,23 hectare, verdeeld over twee complexen. 

Een complex van 4,43 hectare boven Wykrot zal bestaan uit een pension met 25 bedden en 
vergaderzalen, picknickruimten, tuinarchitectuur met speeltuinen, een natuurpad, een 
sportcomplex met multifunctionele sportvelden, tennisbanen, een klimmuur, 
watersportfaciliteiten en een zwembad voor kinderen en een kampeerplaats met water- en 
elektriciteitsvoorzieningen. Het tweede complex in Myszyniec zal een totale oppervlakte van 
3,8 hectare omvatten en bestaan uit een vijver met twee bruggen, meer multifunctionele 
sportvelden en speeltuinen evenals een klein park met fonteinen en paviljoenen, bankjes en 
tafels. In beide complexen behoren een passende infrastructuur met wegen, parkeerplaatsen, 
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sanitaire en watervoorzieningen tot de planning.

De beheersautoriteit deelde ook mee dat de in de complexen voorziene faciliteiten 
toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. Beide complexen zouden zijn ontworpen om 
in te spelen op de groeiende waarde van het toerisme voor de sociaal-economische 
ontwikkeling van Myszyniec. Zij zouden in overeenstemming zijn met zowel de voornaamste 
doelstelling van het operationeel programma – de verbetering van de concurrentiepositie en
de sociale, economische en territoriale cohesie van de regio – als met de specifieke 
doelstelling van prioritair zwaartepunt VI van het operationeel programma, het gebruik van 
natuurlijke en culturele hulpbronnen voor de ontwikkeling van het toerisme en recreatie. De 
totale waarde van de subsidiabele kosten bedraagt 27 572 592,08 PLN, waarvan 
17 365 218,48 PLN door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) zou 
worden gecofinancierd. Tot op heden zijn er betalingsaanvragen ingediend voor een bedrag 
van 13 969 147,68 PLN, waarvan 8 797 769,21 PLN afkomstig is van het EFRO.

Met betrekking tot het vermeende gebrek aan controle moet erop worden gewezen dat er 
conform Verordening (EG) 1083/2006 betreffende de structuurfondsen sprake is van een 
controlesysteem waarbij verschillende nationale instanties evenals de Europese Commissie 
zijn betrokken, die ieder verplicht zijn controles uit te voeren binnen hun respectieve 
bevoegdheden.

In artikel 70, lid 1, van Verordening (EG) 1083/2006 wordt bepaald dat de lidstaten 
verantwoordelijk zijn voor het beheer en de controle van de operationele programma's en dat 
zij ervoor moeten zorgen dat beheers- en controlesystemen voor operationele programma's 
worden ingesteld overeenkomstig de artikelen 58 tot en met 62, en dat deze systemen 
doeltreffend functioneren. De verantwoordelijke auditautoriteit moet nagaan of de beheers- en 
controlesystemen op nationaal niveau doeltreffend functioneren. Overeenkomstig artikel 72, 
lid 1, van bovengenoemde verordening controleert de Commissie of de lidstaten adequate 
beheers- en controlesystemen hebben ingesteld en, op basis van jaarlijkse controleverslagen 
en het jaarlijkse advies van de auditautoriteit, dat de systemen efficiënt functioneren tijdens de 
volledige periode van de uitvoering van de operationele programma's. 

Wat betalingen betreft, heeft de certificeringsautoriteit op grond van artikel 61 van de 
genoemde verordening tot taak gecertificeerde uitgavenstaten en betalingsaanvragen op te 
stellen en bij de Commissie in te dienen. De certificeringsautoriteit verklaart dat de 
uitgavenstaat juist is, afkomstig is van een betrouwbaar boekhoudsysteem en gebaseerd is op 
controleerbare bewijsstukken. Voorts bevestigt de certificeringsautoriteit dat de gedeclareerde 
uitgaven zijn gedaan voor concrete acties die aan de hand van de voor het programma 
geldende criteria zijn geselecteerd voor financiering en in overeenstemming zijn met de 
nationale en EU-voorschriften.

Conclusie

Indiener is op de hoogte gesteld van de door de beheersautoriteit verstrekte informatie met 
betrekking tot het project in Myszyniec, alsook van de controlesystemen en de gedeelde 
verantwoordelijkheid tussen de Europese Commissie en de lidstaten zoals vastgelegd in 
Verordening (EG) 1083/2006. 
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Aangezien de door indiener op 25 maart 2013 toegezonden informatie geen aanleiding gaf om 
te concluderen dat de op de structuurfondsen van toepassing zijnde regelgeving noch andere 
EU-wetsbepalingen zijn geschonden, heeft de Commissie de klacht geseponeerd en indiener 
daarvan op 19 juni 2013 op de hoogte gesteld.


