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Peticijų komitetas
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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema:  Peticija Nr. 0090/2009 dėl nepritarimo numatomam plaukimo baseino pastatų 
atnaujinimo projektui Mako savivaldybėje (Vengrija), kurią pateikė Vengrijos 
pilietis Pal Nemeth

1. Peticijos santrauka

 Peticijos pateikėjas teigia, kad Vengrijos Mako savivaldybės gyventojai nepritaria 
savivaldybės pradėtam esamų plaukimo baseino ir sveikatos centro pastatų atnaujinimo 
projektui, kurio pusę išlaidų, pasak peticijos pateikėjo, finansuoja Europos Sąjunga, ir 
pasisako už, jų nuomone, geresnį ir pigesnį projektą. Jis taip pat skundžiasi, kad šiuo 
klausimu nesikonsultuota su vietos gyventojais. Peticija pateikta su daugiau kaip 5 000 
parašų, o vietos gyventojai savivaldybei iškėlė bylą už tai, kad ši atsisakė jiems pateikti 
susijusią informaciją. Atrodytų, kad sprendimo priėmimo procedūra laipsniškai vykdoma 
trimis lygmenimis, t. y. regiono lygmeniu, vėliau nacionaliniu lygmeniu ir galiausiai ES 
lygmeniu Komisijoje. Projektas patvirtintas regiono lygmeniu. Gyventojai negavo nė vieno 
atsakymo į vieną po kito atsakingam ministrui nusiųstus raštus ir skundus. Peticijos pateikėjas 
teigia, kad priemonių buvo imtasi iki projekto darbų pradžios, ir siekia, kad būtų atliktas 
tyrimas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gegužės 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Peticijos pateikėjas teigia, kad Vengrijos Mako savivaldybės gyventojai nepritaria 
savivaldybės pradėtam esamų plaukimo baseino ir sveikatos centro pastatų atnaujinimo 
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projektui. Jis taip pat skundžiasi, kad šiuo klausimu nesikonsultuota su vietos gyventojais. Jo 
nuomone, įgyvendinus projektą būtų padarytas ne vienas ES teisė aktų pažeidimas.

Struktūrinių fondų projektai įgyvendinami taikant vadinamąjį pasidalijamąjį valdymą, tai 
reiškia, kad (vadovaujantis subsidiarumo principu) už struktūrinių fondų veiklos programų 
įgyvendinimą visų pirma atsakingos valstybės narės valdžios institucijos. Todėl pavienius 
projektus parenka ir projektų atitiktį nacionaliniams ir Bendrijos teisės aktams užtikrina 
vadovaujančioji kurios nors Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) veiklos programos 
institucija. Europos Komisija gali įsikišti tik pažeidus EB teisės aktus arba esant finansiniams 
pažeidimams.

Kalbant apie šį atvejį – šiame etape ir remdamasi šiuo metu turima informacija Komisija 
negali nustatyti jokios Bendrijos teisės aktų neatitikties.

2007–2013 m. programavimo laikotarpiu Regiono stebėsenos pakomitetis ir Pietinės 
Didžiosios žemumos veiklos programų Konvergencijos stebėsenos komitetas priėmė 
sprendimą dėl projektų paraiškų atrankos kriterijų, o vadovaujančioji institucija nusprendė, 
kurie projektai bus bendrai finansuojami programos biudžeto lėšomis.

Europos Komisija nėra atsakinga už pavienių projektų, kurie gali būti bendrai finansuojami iš 
ERPF, atranką. Už tai atsako už programas atsakingos institucijos (stebėsenos komitetas ir 
vadovaujančioji institucija). Vadovaujančioji institucija turi užtikrinti, kad šis ir kiti projektai, 
kuriuos nusprendžiama bendrai finansuoti iš ERPF, visiškai atitiktų nacionalinius ir Bendrijos 
teisės aktus.

Komisija kreipėsi į vadovaujančiąją instituciją, siekdama gauti daugiau informacijos apie 
minėtą projektą ir peticijos pateikėjo iškeltus klausimus. Jei bus nustatyta, kad peticijos 
pateikėjo pareiškimai yra teisingi ir kad nebuvo laikomasi susijusių ES reglamentų, Komisija 
imsis tinkamų veiksmų.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Sprendimų priėmimas dėl decentralizuotų projektų

Ankstesniame savo komunikate Komisija nurodė, kad struktūrinių fondų valdymą dalinasi 
Europos Komisija (EK) ir valstybės narės. Pagal subsidiarumo principą, projektų atranka 
decentralizuota (išskyrus didelius projektus, kuriems taikoma kita procedūra). Tada ERPF 
Pietinės didžiosios žemumos veiklos programos (VP) vadovaujančioji institucija sprendžia,
kurių individualių projektų, prisidedančių prie VP nustatytos strategijos ir tikslų 
įgyvendinimo (2 prioritetų ašis: su turizmu susijusi plėtra), dalį šiame regione finansuos ERPF.
Vadovaujančiosios institucijos reikalaujama užtikrinti, kad projektai, atrinkti ERPF bendrai 
finansuoti, atitiktų nacionalinius ir ES teisės aktus. Vis dėlto EK gali įsikišti įstatymų 
pažeidimo ir finansinių pažeidimo atvejais. 

2007–2013 m. programavimo laikotarpiu Regiono stebėsenos pakomitetis ir Pietinės 
Didžiosios žemumos veiklos programų Konvergencijos stebėsenos komitetas priėmė 
sprendimą dėl projektų paraiškų atrankos kriterijų, o vadovaujančioji institucija yra atsakinga 
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už projektų atranką pagal šiuos kriterijus. 

Konkretus SPA projektas Mako savivaldybėje (DAOP-2007-2.1.1/A)

Remiantis peticijos pateikėjo pateiktais dokumentais, EK pakartotinai išnagrinėjo šį atvejį. 
Prie pirmosios peticijos pridėti dokumentai pateikia ankstesnius skundus vadovaujančiajai
institucijai. Jie buvo atmesti dėl to, kad peticijos pateikėjo teiginiai neturi teisinio pagrindo.

Peticijos pateikėjas taip pat pateikė naują dokumentą su Segedo teismo sprendimu (2009 10 
05). Teismo sprendimas peticijos pateikėjui suteikia teisę gauti informaciją apie SPA
atnaujinimo galimybių studiją ir susijusias sutartis, nes tai yra vieša informacija.

EK taip pat paprašė papildomos informacijos apie projekto atrankos procedūras. 
Vadovaujančioji institucija pateikė dokumentus, iš kurių matyti, kad atrankos procedūros 
atitinka susijusius nacionalinius ir ES teisės aktus ir prisideda prie VP išdėstytų bendrųjų 
prioritetų ašių tikslų.

Remiantis vadovaujančiosios institucijos ir peticijos pateikėjo pateikta informacija, nepažeisti 
jokie susiję ES teisės aktai ir nerasti jokie finansiniai pažeidimai. Taigi, šiuo atveju, Europos 
Komisija neturi pagrindo įsikišti.

Pagal bendrą sanglaudos politiką ir subsidiarumo principą, pati valstybė narė turi atrinkti 
individualius projektus ir užtikrinti, kad projektai atrinkti ERPF bendrai finansuoti visiškai 
atitiktų nacionalinius ir Bendrijos teisės aktus, ir prisidėtų prie veikimo programos strategijos 
ir tikslo. Remiantis valstybių narių ir peticijos pateikėjo pateikta informacija, šiuo konkrečiu 
atveju nerasta jokių ES ar nacionalinių teisės aktų pažeidimų. Taigi, šiuo atveju, Europos 
Komisija neturi teisinio pagrindo toliau kištis.“


