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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1318/2011, ktorú predkladá Erich Müller, nemecký štátny občan, s 
jedným podpisom o nesúlade s usmerneniami uvedenými v správe Komisie 
„Nová politika cestovného ruchu pre Európu – poprednú svetovú destináciu“ 
v súvislosti s prideľovaním finančných prostriedkov EÚ na projekt 
cestovného ruchu v Poľsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ sa sťažuje na spôsob, akým poľské orgány vybrali projekt cestovného ruchu 
financovaný EÚ v Poľsku. Predkladateľ sa domnieva, že napriek tomu, že jeho projekt spĺňa 
všetky požiadavky uvedené v správe Komisie „Nová politika cestovného ruchu pre Európu –
poprednú svetovú destináciu“, a najmä kritériá týkajúce sa podpory udržateľného, 
zodpovedného a kvalitného cestovného ruchu, bol vybraný oveľa menej vhodný projekt, čo 
predkladateľ považuje za protekciu a korupciu, ako aj za diskrimináciu na základe štátnej 
príslušnosti. Predkladateľ už túto vec predložil Generálnemu riaditeľstvu Európskej komisie 
pre regionálnu a mestskú politiku; úradu OLAF; sieti SOLVIT a nemeckému Spolkovému 
výboru pre petície, keďže táto vec však stále nie je vyriešená, teraz žiada Európsku komisiu 
o prijatie opatrení.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 21. marca 2012. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 27. novembra 2012)

Predkladateľ sa sťažuje na nesprávny výber projektov týkajúcich sa regionálneho operačného 
programu Mazowieckie, 2007PL161PO011, v Poľsku. Tvrdí, že vybraté projekty neposkytujú 
rovnaký vysoký technický štandard a udržateľnosť ako projekt, ktorý predložil. Poľské 
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orgány obviňuje z korupcie. Vo svojej sťažnosti Komisii uvádza, že projekty sa 
uprednostňovali, ak bol žiadateľ tomuto orgánu ochotný okrem manipulačného poplatku 
zaplatiť navyše 1 až 5 % zo sumy financovania. Ďalej uvádza diskrimináciu na základe štátnej 
príslušnosti.

Predkladateľ sa už sťažoval kabinetu komisára Oettingera, Európskemu úradu pre boj proti 
podvodom, poslancovi Európskeho parlamentu Thomasovi Mannovi, Komisii, nemeckému 
veľvyslanectvu vo Varšave a nemeckému Spolkovému výboru pre petície. Prvý trestný čin 
nahlásil nemeckému Spolkovému úradu kriminálnej polície 20. novembra 2011, druhý trestný 
čin nahlásil 27. novembra 2011 a okrem iného obvinil riaditeľa poľského orgánu 
zodpovedného za prideľovanie finančných prostriedkov EÚ (MJWPU) z podnecovania 
k odňatiu slobody, osobnej ujmy, nátlaku, vydierania, poškodzovania majetku, lúpeže, 
porušovania ľudských práv a porušovania právnych predpisov EÚ. Keďže sa obáva ďalšej 
diskriminácie a odvetných útokov voči svojej rodine a svojej osobe zo strany poľských 
orgánov, požiadal o informácie, či Komisia odhalila jeho totožnosť poľským orgánom.

Pokiaľ ide o výber projektov, je potrebné vziať do úvahy, že pomoc v rámci štrukturálnych 
fondov sa poskytuje v súlade so zásadou komplementárnosti a partnerstva medzi Európskou 
komisiou a členskými štátmi, pričom sa zohľadňujú ich príslušné právomoci (článok 11 
nariadenia (ES ) č. 1083/2006). V tejto súvislosti a vzhľadom na zásadu subsidiarity sú za 
vykonávanie spolufinancovaných opatrení zodpovedné členské štáty na príslušnej územnej 
úrovni v súlade s inštitucionálnym systémom každého členského štátu (článok 12 nariadenia 
(ES) č. 1083/2006).

Znamená to, že Komisia nezasahuje do výberu projektov (s výnimkou veľkých projektov), 
keďže tento výber je v kompetencii vnútroštátneho riadiaceho orgánu, za predpokladu, že jeho 
rozhodnutia sú v súlade so zásadami stanovenými v programových dokumentoch prijatých 
v rámci konzultácie s Komisiou a že sú v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi EÚ 
a vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Komisia požiadala riadiaci orgán o reakciu na obvinenia, ktoré vzniesol predkladateľ, 
a očakáva jeho odpoveď.

Komisia napísala predkladateľovi 19. júna 2012 a informovala ho, že požiadala riadiaci orgán 
o reakciu v súvislosti s výberovým konaním a súladom výberu projektov s programovými 
dokumentmi. Takisto uviedla, že predkladateľ bude informovaný o výsledkoch a ďalšom 
postupe.

Pokiaľ ide o obvinenia z korupcie, patria do kompetencie Európskeho úradu pre boj proti 
podvodom (OLAF), v rámci ktorého sa ďalšia sťažnosť v tejto súvislosti už rieši. Komisia 
požiadala úrad OLAF o informácie o výsledkoch vyšetrovania a v uvedenom liste 
predkladateľovi uviedla, že po získaní reakcie od úradu OLAF ho bude informovať.

Predkladateľ informoval Komisiu o tom, že nemeckému Spolkovému úradu kriminálnej 
polície oznámil 20. novembra 2011 trestné činy, ktoré listom z 27. novembra 2011 rozšíril 
o obvinenie poľských úradov z niekoľkých závažných trestných činov. Keďže predkladateľ 
požiadal o informácie, či Komisia odhalila jeho totožnosť poľským orgánom, Komisia sa 
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zaoberá skutočnosťami súvisiacimi s touto vecou. Komisia vo svojom liste predkladateľovi 
potvrdila, že jeho totožnosť poľským orgánom neodhalila napriek tomu, že predkladateľ 
poskytol súhlas na odhalenie (list z 9. mája 2011), a že vzhľadom na predtým uvedené 
obvinenia jeho totožnosť ani neodhalí.

Závery

V prípade tejto sťažnosti sa postupuje bežným spôsobom. Poľské orgány boli vyzvané, aby sa 
vyjadrili k súladu vybraných projektov s programovými dokumentmi a výberovému konaniu 
a aby potvrdili, že ich výber bol založený na nediskriminačných objektívnych výberových 
kritériách.

Pokiaľ ide o obvinenia z korupcie, úrad OLAF bol požiadaný o výsledky vyšetrovania.

Predkladateľ bol informovaný o tomto postupe a skutočnosti, že Komisia ho bude informovať 
po získaní reakcie od riadiaceho orgánu a úradu OLAF.

Po ukončení vyšetrovania bude Komisia informovať Európsky parlament.

4. Odpoveď Komisie (REV) doručená 30. apríla 2013

V nadväznosti na petíciu týkajúcu sa výberu projektov súvisiacich s regionálnym programom 
Mazowieckie, [ref. č.: 2007PL161PO0001], v Poľsku boli poľské orgány vyzvané, aby sa 
vyjadrili k súladu vybratých projektov a výberových kritérií s programovými dokumentmi.

Pokiaľ ide o obvinenia z korupcie a sťažnosť, ktorú predkladateľ predložil úradu OLAF, úrad 
OLAF bol požiadaný o výsledky vyšetrovania.

Predkladateľ zatiaľ poslal ďalšie informácie, konkrétne v liste z 19. júla 2012, v ktorom sa 
sťažuje na nesúlad výberu projektov vnútroštátnymi orgánmi s článkami 2 (Účel), 
4 (Konvergencia), 5 (Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť), 6 (Európska 
územná spolupráca) a 10 (Geograficky a prírodne znevýhodnené oblasti) nariadenia (ES) 
č. 1080/2006.

Okrem toho poslal ďalšie dva listy, jeden je určený štátnej ministerke ministerstva 
zahraničných vecí Cornelii Pieperovej a nemeckému Spolkovému parlamentu, druhý je 
určený poľskému prezidentovi.

Vo svojom liste ministerstvu zahraničných vecí a nemeckému Spolkovému parlamentu sa 
predkladateľ sťažuje na nečinnosť ministerstva zahraničných vecí, pokiaľ ide o diskrimináciu 
a porušovanie ľudských práv v Poľsku. Považuje to za porušenie článku 41 ods. 4 (Právo na 
dobrú správu vecí verejných) a článku 51 ods. 1 (Rozsah pôsobnosti) Charty základných práv. 
Na základe skutočnosti, že prebieha vyšetrovanie Európskeho parlamentu (EP) a Generálneho 
riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku (DG REGIO), predkladateľ už predpokladá 
závažné trestné činy a porušenie „práv EÚ“ poľskými orgánmi, a najmä Mazovským 
vojvodstvom.
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Ďalej uvádza pretrvávajúcu diskrimináciu, psychický teror a prenasledovanie svojej rodiny 
zasielaním krátkych listov/odkazov, ako aj zabitie ich dvoch psov. Tieto skutočnosti viedli 
k rozhodnutiu jeho dcéry opustiť Poľsko a žiť v Nemecku. Predkladateľ to považuje za prvý 
krok k plánovanému vyhnaniu zo strany príslušných poľských orgánov a najmä starostu mesta 
Pułtusk.

Opäť odkazuje na ozbrojenú lúpež a svoje uväznenie a sťažuje sa, že nemecký Spolkový úrad 
kriminálnej polície v meste Wiesbaden, Regionálny úrad kriminálnej polície, polícia v meste 
Fulda, nemecké veľvyslanectvo v Poľsku a poľské súdne orgány nepodnikli žiadne kroky.

Odkazuje na svoju petíciu predloženú Európskemu parlamentu a očakáva, že „pred 
Európskym súdnym dvorom sa začne konanie týkajúce sa porušenia ľudských práv, pretože 
Výbor pre petície uznal ohrozenie jeho rodiny a jeho osoby“. Opäť tvrdí, že Komisia odhalila 
jeho totožnosť poľským orgánom, čo pre neho predstavovalo ohrozenie a finančnú ujmu. 
Svoje sťažnosti úradu OLAF a Generálnemu riaditeľstvu pre regionálny a mestský rozvoj 
týkajúce sa diskriminácie zo strany poľských orgánov prostredníctvom odmietania pripojenia 
jeho majetku na verejný vodovod, korupcie a zneužívania finančných prostriedkov daňových 
poplatníkov dotovaním projektov považuje za dôvod pretrvávajúcej diskriminácie 
a porušovania „práv EÚ“ poľskými orgánmi.

Umiestnenie svojho projektu pod číslom 133 v zozname projektov, ktoré majú byť 
financované, považuje za porušenie článku 36 (Prístup k službám všeobecného 
hospodárskeho záujmu) a článku 21 ods. 2 (Nediskriminácia) Charty základných práv 
a diskrimináciu voči svojej spoločnosti a svojej rodine. Keďže jeho totožnosť je známa, 
uvádza porušenie článku 11 ods. 1 (Sloboda prejavu a právo na informácie) Charty 
základných práv. Okrem toho sa sťažuje na iný projekt, ktorý bol v zozname umiestnený pod 
číslom 7, napriek tomu, že jeho projekt poskytuje vyššie štandardy týkajúce sa 
environmentálnych aspektov a trvalo udržateľného cestovného ruchu. 

Tvrdí, že Poľsko tým, že ho diskriminuje na základe štátnej príslušnosti, nedodržiava zmluvy 
EÚ, ktoré podpísalo, ani Chartu základných práv a Európsky dohovor o ľudských právach. 
Takisto uvádza, že „by nevylučoval požiadať EK o začatie konania o porušení právnych 
predpisov voči Poľsku“ z dôvodu údajného porušenia článku 6 ods. 1, článku 7 
ods. 1 a ods. 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), nerešpektovania demokracie, nerešpektovania 
ľudských práv a základných slobôd, ani zásad právneho štátu. Takisto si vyhradzuje právo 
verejne vystúpiť v prípade ďalšej nečinnosti.

Druhý list je otvorený list poľskému prezidentovi. Keďže sťažnosť určená Generálnemu 
riaditeľstvu pre regionálnu a mestskú politiku sa stále rieši, Generálne riaditeľstvo dostalo 
tento list 25. marca 2013 spolu s reakciou predkladateľa na list od Generálneho riaditeľstva 
o predbežnom ukončení z 21. marca 2013. List pozostáva z 29 strán. Predkladateľ ďalej 
uvádza, že kópia otvoreného listu bola pre informáciu zaslaná úradu OLAF, predsedovi 
Európskeho parlamentu, Európskej rade a Európskemu mechanizmu pre stabilitu/pánovi 
Reglingovi a že ďalšie informácie boli zaslané nemeckej kancelárke, pani Merkelovej, 
a Výboru pre petície nemeckého Spolkového parlamentu.

Predkladateľ zaslal určitú „dokumentáciu“ týkajúcu sa údajného vyhnania jeho rodiny 
spôsobeného narušením jeho majetku, uväznením a lúpežou bez objasnenia zo strany 
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nemeckých a poľských trestných a súdnych orgánov od novembra 2011, porušením Charty 
základných práv a Európskeho dohovoru o ľudských právach, ako aj článku 6 ods. 1 a článku 
7 Zmluvy o Európskej únii.

Sťažuje sa na odmietanie pripojenia jeho majetku na verejný vodovod (porušenie článku 14 
Európskeho dohovoru o ľudských právach a článku 21 ods. 2 Charty základných práv, ako aj 
slobody usadiť sa). Keďže má stavebné povolenie, toto odmietanie považuje za svojvoľné 
a za prvý krok k vyhnaniu. Ďalej sa sťažuje na nedostatok transparentnosti a rozsah 
kompetencií starostu mesta Pułtusk.

Pripomienky Komisie k petícii

Pokiaľ ide o výber, Komisia konzultovala s príslušným riadiacim orgánom, ktorý označil za 
hlavný cieľ projektu vytvorenie turistických zariadení pre obec Boby prostredníctvom 
vybudovania turistického komplexu. Konkrétnejšími cieľmi boli využitie potenciálu 
cestovného ruchu a lokality obce, hospodársky rozvoj regiónu vytváraním pracovných miest a 
zvýšením atraktivity, zachovanie rozšírenia cestovného ruchu v rámci obce, podpora obce 
a prispôsobenie ponuky cestovného ruchu pre ľudí so zdravotným postihnutím.

V súlade s článkom 65 nariadenia (ES) č. 1083/2006 samotné výberové kritériá posudzuje 
a schvaľuje monitorovací výbor. O zložení monitorovacieho výboru rozhoduje členský štát po 
dohode s riadiacim orgánom. Na žiadosť Komisie alebo monitorovacieho výboru sa môže 
zúčastňovať zástupca Komisie v poradnej funkcii (článok 64 toho istého nariadenia).

Výberové kritériá uvedeného programu boli schválené monitorovacím výborom. Výber 
projektov bol založený na troch kategóriách kritérií. Prvé dve kategórie sú formálne kritériá 
a kritériá týkajúce sa existencie určitých environmentálne relevantných dokumentov. 
Kontrolovalo sa len, či boli predložené. Až v rámci tretej kategórie, strategické kritériá, sa 
vykonalo hodnotenie. V tejto súvislosti riadiaci orgán posudzoval tieto kritériá, ktoré sú 
v súlade s uvedenými cieľmi projektu: rozsah ponuky cestovného ruchu, počet vytvorených 
pracovných miest, prínos projektu k dostupnosti infraštruktúry pre osoby so zdravotným 
postihnutím, sociálno-ekonomický vplyv na oblasť, v ktorej sa projekt realizuje, partnerstvo 
a zachovanie kultúrneho dedičstva. Komisia nezasahuje do výberu projektov, ani do 
samotného hodnotenia. Komisia však samotné kritériá nepovažuje za problematické.

Pokiaľ ide o výber projektov, predkladateľ bol informovaný o spoločnom riadení 
a zodpovednostiach každého príslušného partnera, ako aj o výsledkoch konzultácií riadiaceho 
orgánu o výberových kritériách a ich súlade s cieľmi operačného programu listom z 21. marca 
2013.

Pokiaľ ide o obvinenia z korupcie, uskutočnili sa konzultácie s úradom OLAF, na ktorý sa 
predkladateľ sám obrátil listom z 1. septembra 2010. Úrad OLAF poukázal na to, že nemá 
právomoc prijať opatrenia na ovplyvnenie rozhodovacej právomoci členských štátov, pokiaľ 
neexistujú presvedčivé dôkazy o podvode alebo závažné nezrovnalosti, ktoré môžu mať vplyv 
na finančné záujmy Európskej únie. Vzhľadom na to, že úrad OLAF nezistil dostatočné 
náznaky uvedených skutočností vo vzťahu k žiadosti predkladateľa o financovanie v jeho liste 
z 1. septembra 2010, úrad OLAF listom z 29. septembra 2010 odkázal predkladateľa na 
Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku a vyšetrovanie nezačal. 
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Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku bolo o týchto skutočnostiach 
informované až 22. februára 2013 a predkladateľa, ktorému OLAF túto informáciu poslal už 
listom z 29. septembra 2010, informovalo 21. marca.

Pokiaľ ide o obvinenia z nedodržiavania predtým uvedených článkov nariadenia (ES) 
č. 1080/2006, vo všetkých týchto článkoch sa vymedzuje účel a rôzne ciele financovania 
z EFRR.

V článku 27 nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa okrem toho uvádza, že členský štát predkladá 
národný strategický referenčný rámec, ktorý by mal zabezpečiť, že pomoc z fondov je 
v súlade so strategickými usmerneniami Európskej únie o súdržnosti. Členský štát pripravuje 
národný strategický referenčný rámec na základe dialógu s Komisiou, pričom sa zabezpečuje 
spoločný prístup. Samotné programy sa vzťahujú len na jeden z troch cieľov (článok 32 ods. 1 
nariadenia (ES) č. 1083/2006). Príslušný program získa príspevok z EFRR iba v rámci cieľa 
Konvergencia. Komisia hodnotila program v súlade s článkom 32 ods. 4 nariadenia (ES) 
č. 1083/2006 a dospela k záveru, že prispieva k cieľom a strategickým usmerneniam 
Európskej únie o súdržnosti.

Pokiaľ však ide o tvrdenia týkajúce sa súladu výberu projektov s ustanoveniami nariadenia 
(ES) č. 1080/2006, je potrebné zdôrazniť, že osobitné ustanovenia tohto nariadenia sa týkajú 
EFRR a nenahrádzajú základné pravidlá nariadenia (ES) č. 1083/2006, ktorým sa stanovujú 
všeobecné ustanovenia pre všetky štrukturálne fondy, a najmä článok 60, v ktorom sa 
stanovuje, že riadiaci orgán je zodpovedný za riadenie a vykonávanie programu. Z uvedeného 
vyplýva aj zabezpečenie toho, že operácie určené na financovanie sa vyberajú v súlade 
s kritériami uplatniteľnými na program a že tieto kritériá sú v súlade s právnymi predpismi 
Európskej únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi počas celého obdobia vykonávania.

Pokiaľ ide o tvrdenia týkajúce sa diskriminácie, psychického teroru, prenasledovania 
a vyhnania, slobody prejavu, slobody usadiť sa a súvisiacich porušení Charty základných práv 
a Európskeho dohovoru o ľudských právach, tieto záležitosti nie sú v kompetencii 
Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku a Generálne riaditeľstvo ich teda 
nemôže posudzovať. 

Keďže predkladateľ uviedol odhalenie svojej totožnosti poľským orgánom ako dôvod týchto 
tvrdení, Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku ho už informovalo listom 
z 19. júna 2012, že neodhalilo a neodhalí jeho totožnosť napriek tomu, že predkladateľ 
poskytol súhlas na odhalenie e-mailom z 9. mája 2011.

Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku predkladateľovi v liste z 19. júna 
2012 takisto vysvetlilo, že nie je v právomoci Komisie poradiť mu právne kroky, 
a odporučilo, aby požiadal o právnu pomoc. Tvrdenia týkajúce sa nečinnosti nemeckého 
ministerstva zahraničných vecí a nemeckých a poľských trestných a súdnych orgánov takisto 
nie sú v právomoci Komisie.

Pokiaľ ide o odmietanie pripojenia na verejný vodovod, Komisia predkladateľovi vysvetlila 
v liste z 19. júna 2012, že táto záležitosť patrí do rozsahu pôsobnosti vnútroštátnych právnych 
predpisov a musí sa riešiť na vnútroštátnej úrovni.



CM\1003928SK.doc 7/9 PE500.670v03-00

SK

Záver

Pokiaľ ide o nevyriešenú sťažnosť v tejto veci, Generálne riaditeľstvo pre regionálnu 
a mestskú politiku informovalo predkladateľa o informáciách poskytnutých riadiacim 
orgánom a o tom, že Komisia nemá žiadnu právomoc zasahovať do výberu projektov. 
Predkladateľ bol informovaný aj o výsledku sťažnosti predloženej úradu OLAF (list 
z 29. septembra 2010) a znovu Generálnym riaditeľstvom pre regionálnu a mestskú politiku 
(list z 21. marca 2013).

Nevyriešená sťažnosť sa bude riešiť v súlade s postupom Komisie na riešenie sťažností. 
Keďže predkladateľ zaslal 25. marca 2013 odpoveď na list o predbežnom ukončení 
z 21. marca 2013, táto odpoveď sa bude analyzovať a prijmú sa primerané opatrenia.

5. Odpoveď Komisie (REV II) doručená 28. augusta 2013.

Európska komisia dostala 25. marca 2013 ďalší list od predkladateľa, ktorým odpovedal na 
list o predbežnom ukončení z 21. marca 2013. Predkladateľ v tomto liste tvrdí, že žiaden 
z projektov, ktoré sa uskutočnili v Mazovskom vojvodstve od roku 2007, na podporu trvalo 
udržateľného kvalitného cestovného ruchu nie je v súlade s usmerneniami Európskej komisie. 
V tejto súvislosti poukazuje najmä na projekt v meste Myszyniec. Tvrdí, že podľa rozhovoru 
s príslušným stavebným inžinierom tento projekt nebol plánovaný ako turistické stredisko, ale 
ako poľnohospodársky trh. Podľa jeho poznatkov príslušný orgán Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) vo Varšave schválil pre projekt sumu 28 000 000 
PLN, hoci podľa jeho názoru boli potrebné investície len vo výške 15 000 000 PLN.

Okrem toho sa sťažuje na to, že projekty sa kontrolujú len po administratívnej stránke 
a Európska komisia dotácie udeľuje, poskytuje a uhrádza aj napriek vyhláseniu o falošnom 
účele. Upozorňuje na to, že od skorumpovaných orgánov nemožno očakávať úprimné správy.

Predkladateľ uvádza, že v Poľsku sa zoskupenia obytných budov nepravdivo označujú za 
turistické strediská a ako také sa aj financujú a že tieto obytné budovy sa predávajú 
jednotlivcom za nízke ceny. Ďalej znova vznáša obvinenia z korupcie vo všeobecnosti 
a konkrétnejšie obviňuje z korupcie orgány schvaľovania a auditu.

Poznámky Komisie

Útvary Komisie zodpovedné za Poľsko boli informované o obvineniach týkajúcich sa 
projektu v meste Myszyniec. Treba zdôrazniť, že v prípade nesúladu s cieľmi operačného 
programu sa v nariadení (ES) č. 1083/2006 ustanovujú finančné opravy. V súlade s článkom 
98 nariadenia (ES) č. 1083/2006 zodpovednosť za vyšetrovanie nezrovnalostí nesú v prvom 
rade členské štáty, ktoré uskutočňujú požadované finančné opravy. Európska komisia 
vykonáva finančné opravy v prípade, ak členský štát nespĺňa tieto povinnosti.

Útvary Komisie v súvislosti so sťažnosťou týkajúcou sa projektu v meste Myszyniec 
konzultovali s príslušným riadiacim orgánom. Zodpovedný riadiaci orgán informoval 
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Komisiu, že predmetom tohto projektu je výstavba športového a rekreačného areálu na ploche 
8,23 ha, ktorý pozostáva z dvoch komplexov.

Jeden komplex na ploche 4,43 ha nad nádržou Wykrot pozostáva z výstavby penziónu pre 
hostí s 25 lôžkami a konferenčnými miestnosťami, miest na konzumáciu občerstvenia, 
krajinnou úpravou s ihriskami, s prírodným chodníkom, športovým komplexom 
s multifunkčnými športoviskami, tenisovými kurtmi, horolezeckou stenou, športoviskami pre 
vodné športy a detským bazénom a s miestami na kemping s prístupom k vode a elektrickej 
energii. Druhý komplex sa nachádza v meste Myszyniec, leží na ploche 3,80 ha a obsahuje 
rybník s dvomi mostmi, ďalšie multifunkčné športoviská a ihriská, ako aj malý park 
s fontánou a altánkami, lavičkami a stolmi. V oboch komplexoch bola do plánov zahrnutá 
príslušná infraštruktúra s cestami, parkoviskami, vodou a hygienickými zariadeniami.

Riadiaci orgán tiež oznámil, že zariadenia, ktoré sa majú nachádzať v komplexoch, sú 
bezbariérové. Oba komplexy sa navrhnú tak, aby vyhovovali čoraz väčšiemu významu 
cestovného ruchu v sociálno-ekonomickom rozvoji obce Myszyniec. Budú v súlade aj 
s hlavným cieľom operačného programu, ktorým je zlepšenie konkurencieschopnosti 
a sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti regiónu, ako aj s osobitným cieľom prioritnej 
osi VI operačného programu, ktorým je využívanie prírodných a kultúrnych zdrojov na rozvoj 
cestovného ruchu a rekreáciu. Celková hodnota oprávnených nákladov dosahuje výšku 
27 572 592,08 PLN, z ktorých 17 365 218,48 PLN sa spolufinancuje z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Doteraz boli predložené žiadosti o platbu vo 
výške 13 969 147,68 PLN, z ktorých 8 797 769,21 PLN pochádza z prostriedkov EFRR.

V súvislosti s údajným nedostatkom kontroly sa musí poukázať na to, že podľa nariadenia 
(ES) č. 1083/2006, ktorým sa riadia štrukturálne fondy, existuje systém kontroly, do ktorého 
je zapojených niekoľko vnútroštátnych orgánov a Európska komisia a v ktorom má každý 
z týchto subjektov povinnosť vykonávať kontrolu v rámci svojich príslušných právomocí.

V článku 70 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa stanovuje, že členské štáty zodpovedajú 
za riadenie a kontrolu operačných programov a že musia zabezpečiť, aby systémy riadenia a 
kontroly operačných programov boli zavedené v súlade s článkami 58 až 62 a aby fungovali 
účinne. Príslušný orgán auditu musí overiť účinné fungovanie systémov riadenia a kontroly na 
vnútroštátnej úrovni. Komisia v súlade s článkom 72 ods. 1 uvedeného nariadenia overuje, či 
členské štáty zriadili náležité systémy riadenia a kontroly, a na základe výročných 
kontrolných správ a výročného stanoviska orgánu auditu sa ubezpečí o tom, či počas obdobia 
vykonávania operačných programov systémy fungujú účinne. 

Certifikačný orgán je v súvislosti s platbami podľa článku 61 uvedeného nariadenia 
zodpovedný za zostavenie certifikovaných výkazov výdavkov a žiadostí o platbu a za ich 
predloženie Komisii. Certifikačný orgán osvedčí, že výkaz výdavkov je presný, vychádza zo 
spoľahlivých účtovných systémov a je založený na overiteľných podporných dokumentoch. 
Certifikačný orgán okrem toho potvrdzuje, že vykázané výdavky boli vynaložené na operácie 
vybrané na financovanie v súlade s kritériami vzťahujúcimi sa na program, ktoré spĺňajú 
predpisy Európskej únie a vnútroštátne predpisy.

Záver
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Predkladateľovi boli oznámené informácie, ktoré poskytol riadiaci orgán, o projekte v meste 
Myszyniec a o systéme kontroly a spoločných povinnostiach Európskej komisie a členských 
štátov ustanovených v nariadení (ES) č. 1083/2006.

Keďže informácie, ktoré poslal predkladateľ 25. marca 2013 neobsahovali dôvody vedúce 
k záveru o údajnom porušení právnych predpisov vzťahujúcich sa na štrukturálne fondy alebo 
iných ustanovení práva Európskej únie, Komisia ukončila vyšetrovanie sťažnosti a 19. júna 
2013 informovala predkladateľa o ukončení vyšetrovania sťažnosti.


