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Betreft: Verzoekschrift 0090/2009, ingediend door Pal Nemeth (Hongaarse nationaliteit), 
over bezwaren tegen de aanleg van een badinrichting in de stad Makó (Hongarije)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de bevolking van de Hongaarse stad Makó bezwaren heeft tegen de door het 
stadsbestuur voorgenomen renovatie van een bestaande bad- en kuurinrichting, die volgens 
indiener voor de helft gefinancierd wordt met financiële middelen van de EU. De bewoners 
zijn voorstander van een ander en volgens hen goedkoper plan. Indiener beklaagt zich er 
tevens over dat de lokale bevolking niet is geraadpleegd over dit project. Er werd een 
verzoekschrift ingediend met meer dan 5 000 handtekeningen en het stadsbestuur is door de 
bevolking aangeklaagd bij de rechter omdat het geen informatie over het project wil 
verstrekken. Volgens indiener verloopt de besluitvormingsprocedure in drie opeenvolgende 
niveaus. Eerst op regionaal niveau, dan op nationaal niveau en vervolgens op EU-niveau bij 
de Commissie. Op regionaal niveau is het project goedgekeurd. De bevolking heeft 
verscheidene brieven en bezwaarschriften naar de verantwoordelijke minister gestuurd, maar 
geen antwoord ontvangen. Volgens indiener waren al maatregelen genomen voor de start van 
de werkzaamheden. Indiener verzoekt om een onderzoek.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 mei 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Volgens indiener is de bevolking van de Hongaarse stad Makó tegen het renovatieproject van 
de bestaande bad- en kuurinrichting. Indiener beklaagt er zich ook over dat de bevolking niet 
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geraadpleegd is over dit project. Indiener stelt dat implementatie van het project zou leiden tot 
een aantal schendingen van EU-wetgeving. 

De structuurfondsen worden geïmplementeerd onder "gezamenlijk beheer", wat betekent dat 
(in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel) de overheden van de lidstaten in eerste 
instantie verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van operationele programma's van 
de structuurfondsen. Het is dan ook de beheersautoriteit van een bepaald operationeel 
programma in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) die de 
individuele projecten selecteert en erop moet toezien dat de projecten voldoen aan nationale 
en Europese regelgeving. De Europese Commissie mag alleen tussenbeide komen wanneer 
EU-wetgeving geschonden wordt of bij financiële onregelmatigheden. 

Met betrekking tot het onderhavige project kan de Commissie, in dit stadium en met de 
momenteel ter beschikking staande informatie, geen conflict met betrekking tot de 
communautaire regelgeving vaststellen. 

Voor de programmeringsperiode 2007-2013 hebben de Subcommissie regionaal toezicht en 
de Commissie toezicht convergentie van de operationele programma's voor de Zuidelijke 
Laagvlakte de selectiecriteria voor de projecttoepassingen bepaald. De beheersautoriteit heeft 
besloten welke projecten medegefinancierd worden uit de begroting van het programma. 

De Commissie is niet verantwoordelijk voor de selectie van de individuele projecten die door 
het EFRO medegefinancierd worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de programma-
autoriteiten (het toezichtcomité en de beheersautoriteit). De beheersautoriteit dient erop toe te
zien dat deze en andere door het EFRO medegefinancierde projecten volledig voldoen aan de 
nationale en communautaire wetten. 

De Commissie heeft contact opgenomen met de beheersautoriteit om meer informatie te 
verkrijgen over het betreffende project en over de punten die indiener naar voren gebracht 
heeft. Indien vastgesteld wordt dat de verklaringen van de indiener correct zijn en niet 
voldaan is aan de relevante EU-regelgeving zal de Commissie passende maatregelen treffen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Besluitvorming over gedecentraliseerde projecten

Zoals de Europese Commissie in haar eerdere berichtgeving over dit verzoekschrift aangaf, 
wordt het beheer van de structuurfondsen door de Europese Commissie en de lidstaten 
gezamenlijk gevoerd. In overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel wordt het selecteren 
van projecten gedecentraliseerd (behalve grote projecten; die behoeven een andere 
procedure). Het is vervolgens aan de beheersautoriteit van het operationeel programma (OP) 
Zuidelijke Laagvlakte van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) om te 
besluiten welke individuele projecten in aanmerking komen voor medefinanciering door het 
programma in hun regio, als deze maar bijdragen aan het verwezenlijken van de strategie en 
het behalen van de doelstelling zoals verwoord in het OP (prioritair zwaartepunt 2: Aan 
toerisme gerelateerde ontwikkelingen). De beheersautoriteit heeft de taak ervoor te zorgen dat 
de projecten die worden geselecteerd voor medefinanciering door het EFRO in 
overeenstemming zijn met de nationale en Europese wetgeving. De Europese Commissie kan 
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echter interveniëren als er sprake is van inbreuk op de wet en in het geval van financiële 
onregelmatigheden. 

Voor de programmeringsperiode 2007-2013 hebben de Subcommissie regionaal toezicht en 
de Commissie toezicht convergentie van de operationele programma's voor de Zuidelijke 
Laagvlakte de selectiecriteria voor de projecttoepassingen bepaald. De beheersautoriteit is 
verantwoordelijk voor het dienovereenkomstig selecteren van projecten.

Het kuuroordproject in Makó in het bijzonder (DAOP-2007-2.1.1/A)

Op basis van de documenten die indiener heeft overlegd, heeft de Europese Commissie de 
zaak opnieuw bekeken. De aan het oorspronkelijke verzoekschrift toegevoegde documenten 
bevatten eerdere klachtenbrieven van indiener aan de beheersautoriteit. Deze waren niet 
ontvankelijk verklaard op grond van het feit dat er geen juridische grondslag was voor de 
stelling van indiener. 

Indiener heeft tevens een nieuw document overlegd met daarin het besluit van de plaatselijke 
rechtbank van Szeged (05.10.2009). De uitspraak van de rechtbank geeft indiener het recht 
van inzage in het haalbaarheidsonderzoek van de renovatie van het kuuroord alsmede in de 
daaraan gerelateerde contracten, aangezien het om openbare informatie gaat. 

De Europese Commissie heeft aanvullende informatie opgevraagd met betrekking tot de 
selectieprocedures rondom het project. De beheersautoriteit heeft documenten overlegd 
waaruit blijkt dat de selectieprocedures voldoen aan de relevante nationale en Europese 
wetgeving en dat zij bijdragen aan de algehele doelstelling van de prioritaire zwaartepunten 
zoals verwoord in het OP. 

Uit de informatie van de beheersautoriteit en indiener blijkt dat de relevante Europese regels
niet zijn geschonden en dat er ook van financiële onregelmatigheden geen sprake is. Derhalve 
heeft de Europese Commissie geen gronden om in deze zaak maatregelen te treffen. 

Volgens de gezamenlijke beheerders van het cohesiebeleid met betrekking tot inmenging, en 
in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel, is het aan de lidstaten zelf om individuele 
projecten te selecteren en ervoor te zorgen dat projecten die geselecteerd zijn voor 
medefinanciering door het EFRO volledig voldoen aan de nationale en Europese wetgeving 
en dat zij bijdragen aan de strategie en het behalen van de doelstelling van het operationeel 
programma. Uit de informatie van de lidstaat en indiener blijkt dat er geen onregelmatigheden 
of schendingen van de Europese of nationale wetgeving in deze bewuste zaak zijn geweest. 
Derhalve heeft de Europese Commissie geen juridische grondslag om zich verder in deze zaak 
in te mengen.


