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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0090/2009 af Pal Nemeth, ungarsk statsborger, om klager over 
anlæggelsen af en badeanstalt i byen Makó (Ungarn)

1. Sammendrag

Byrådet i byen Makó i Ungarn har planer om at renovere den bestående bade- og kuranstalt i 
byen, som ifølge andrageren er halvt finansieret med økonomiske midler fra EU. Beboerne i 
byen er imod renovationsprojektet og foretrækker en billigere og ifølge dem bedre plan.
Andrageren mener, at befolkningen som helhed ikke er blevet inddraget i 
beslutningsprocessen om projektet. Der er blevet indsendt et andragende med mere end 5.000 
underskrifter, og befolkningen har stævnet byrådet, fordi det ikke vil give nogen oplysninger 
om projektet. Ifølge andrageren forløber beslutningsproceduren i tre faser. Først på regionalt 
niveau, så på nationalt niveau og derefter på EU-niveau hos Kommissionen. På regionalt 
niveau er projektet godkendt. Befolkningen har sendt forskellige breve og klageskrifter til den 
ansvarlige minister, men har ikke modtaget noget svar. Ifølge andrageren tages der allerede 
skridt til at starte byggeriet. Andrageren anmoder om en undersøgelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. maj 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Andragendet

Andrageren anfører, at beboerne i den ungarske by Makó er imod kommunens planer om at 



PE429.618v02-00 2/3 CM\810945DA.doc

DA

renovere den bestående bade- og kuranstalt. Han mener, at befolkningen som helhed ikke er 
blevet inddraget i beslutningsprocessen om projektet. Han mener, at gennemførelsen af 
projektet vil indebære en række overtrædelser af EU-lovgivningen.

Kommissionens bemærkninger

Strukturfondene gennemføres ved hjælp af "delt forvaltning", hvilket betyder, at 
medlemsstaternes myndigheder i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet er 
hovedansvarlige for gennemførelsen af de operationelle programmer under strukturfondene.
Det er derfor forvaltningsmyndigheden for et operationelt program under Den Europæiske 
Regionaludviklingsfond (EFRU), der vælger de enkelte projekter, og som skal sikre, at 
projekterne er i overensstemmelse med den nationale lovgivning og fællesskabslovgivningen.
Kommissionen kan kun gribe ind i sager vedrørende overtrædelse af EF-lovgivningen eller i 
tilfælde af økonomiske uregelmæssigheder.

I forbindelse med den aktuelle sag kan Kommissionen ikke på nuværende tidspunkt og på 
grundlag af de foreliggende oplysninger påvise nogen overtrædelse af 
fællesskabslovgivningen.

For programmeringsperioden 2007-2013 er det således den regionale styringskomité og 
konvergensstyringskomitéen vedrørende de operationelle programmer for den sydlige store 
ungarske slette, der har truffet beslutning om udvælgelseskriterierne for projektansøgninger, 
og forvaltningsmyndigheden træffer beslutning om, hvilke projekter der skal medfinansieres 
over programbudgettet.

Konklusion

Kommissionen er ikke ansvarlig for udvælgelsen af de enkelte projekter, som kan nyde godt 
af medfinansiering fra EFRU. Dette ansvar påhviler programmyndighederne 
(styringskomitéen og forvaltningsmyndigheden). Forvaltningsmyndigheden skal sikre, at dette 
og andre projekter, som udvælges til medfinansiering fra EFRU, til fulde overholder såvel den 
nationale lovgivning som fællesskabslovgivningen.

Kommissionen har kontaktet forvaltningsmyndigheden for at indhente yderligere oplysninger 
om det pågældende projekt og om de spørgsmål, som andrageren har rejst. Hvis det fastslås, 
at andragerens oplysninger er korrekte, og de relevante EU-bestemmelser ikke er blevet 
overholdt, vil Kommissionen tage passende tiltag."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Beslutningstagning om decentraliserede projekter 

Som Kommissionen anførte i sin tidligere meddelelse om dette andragende, deles ansvaret for 
forvaltningen af Strukturfondene mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Udvælgelsen af 
projekter er decentraliseret i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet (dog ikke for 
større projekter, hvor en anden procedure skal følges). Det er derefter op til 
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forvaltningsmyndigheden for et operationelt program for den sydlige store ungarske slette 
under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) at vælge, hvilke af de enkelte 
projekter der skal modtage støtte fra programmet i den respektive region, forudsat at de 
bidrager til at opnå den fastsatte strategi og målsætning i det operationelle program 
(prioritetsakse 2: Turismerelateret udvikling). Forvaltningsmyndigheden skal sikre, at 
projekter, som udvælges til medfinansiering fra EFRU, overholder såvel den nationale 
lovgivning som EU-lovgivningen. Kommissionen kan imidlertid gribe ind i sager vedrørende 
overtrædelse af lovgivningen eller i tilfælde af økonomiske uregelmæssigheder. 

For programmeringsperioden 2007-2013 er det således den regionale styringskomité og 
konvergensstyringskomitéen vedrørende de operationelle programmer for den sydlige store 
ungarske slette, der har truffet beslutning om udvælgelseskriterierne for projektansøgninger, 
og forvaltningsmyndigheden er ansvarlig for at udvælge projekterne i overensstemmelse 
hermed. 

Det specifikke badeanstaltsprojekt i Makó (DAOP-2007-2.1.1/A)

På grundlag af de af andrageren indsendte dokumenter har Kommissionen undersøgt sagen 
igen. De vedlagte dokumenter til det oprindelige andragende indeholder tidligere klagebreve 
fra andrageren til forvaltningsmyndigheden. Disse blev afvist på grundlag af, at der ikke var 
noget retligt grundlag for andragerens krav. 

Andrageren indsendte ligeledes et nyt dokument med afgørelsen fra den lokale domstol i 
Szeged (5.10.2009). Domstolens afgørelse giver andrageren ret til at få adgang til 
gennemførlighedsundersøgelsen for renoveringen af badeanstalten samt de tilhørende 
kontrakter, da dette er offentligt tilgængelig information.

Kommissionen har anmodet om yderligere oplysninger om projektudvælgelsesprocedurerne. 
Forvaltningsmyndigheden har fremsendt dokumenter, som viser, at udvælgelsesprocedurerne 
overholder relevant national lovgivning og EU-lovgivning og bidrager til den generelle 
målsætning for de angivne prioritetsakser i det operationelle program. 

Ifølge oplysningerne fra forvaltningsmyndigheden og andrageren, er ingen relevant EU-
lovgivning blevet overtrådt, og der er heller ikke fundet økonomiske uregelmæssigheder. 
Kommissionen har derfor ingen grund til at gribe ind i sagen.

I medfør af den fælles forvaltning af samhørighedspolitiske interventioner og i 
overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet er det op til medlemsstaterne selv at vælge 
enkelte projekter samt at sikre, at de projekter, der udvælges til ERDF-medfinansiering, 
overholder den nationale lovgivning og EU-lovgivningen og bidrager til at opfylde det 
operationelle programs strategi og målsætning. Ifølge de modtagne oplysninger fra 
medlemsstaten og andrageren, er der i denne specifikke sag ikke fundet uregelmæssigheder 
eller overtrædelse af EU-lovgivning eller national lovgivning. Kommissionen har derfor intet 
retligt grundlag til at gå yderligere ind i sagen."


