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Komisja Petycji

25.3.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0090/2009, którą złożył Pal Nemeth (Węgry) sprzeciwiając się 
projektowi dotyczącemu kąpieliska w gminie Makó (Węgry)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że mieszkańcy węgierskiej gminy Makó sprzeciwiają się 
zainicjowanemu przez władze gminne projektowi remontu istniejącego kąpieliska i centrum 
zdrowotnego. Według składającego petycję przedsięwzięcie ma zostać w połowie 
sfinansowane przez UE. Mieszkańcy opowiadają się za, w ich opinii, lepszym i tańszym 
projektem. Składający petycję skarży się też, że w tej sprawie nie skonsultowano się
z lokalnymi mieszkańcami. Złożono petycję z ponad 5000 podpisów, a lokalni mieszkańcy 
zainicjowali postępowanie prawne przeciwko władzom gminnym w związku
z nieudzielaniem im odnośnych informacji. Wydaje się, że procedura podejmowania decyzji 
przebiega w trzech kolejnych etapach, tj. regionalnym, następnie krajowym, a wreszcie 
unijnym w Komisji. Przedmiotowy projekt został zatwierdzony na szczeblu regionalnym. 
Mieszkańcy nie otrzymali żadnej odpowiedzi na kolejne pisma i skargi kierowane do 
odpowiedzialnego ministra. Składający petycję zaznacza, że środki te podjęto przed 
rozpoczęciem prac nad projektem, i domaga się przeprowadzenia dochodzenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 maja 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Składający petycję informuje, że mieszkańcy węgierskiej gminy Makó sprzeciwiają się 
zainicjowanemu przez władze gminne projektowi remontu istniejącego kąpieliska i centrum 
zdrowotnego. Składający petycję skarży się też, że nie skonsultowano się w tej sprawie



PE429.618/REV 2/3 CM\810945PL.doc

PL

z lokalnymi mieszkańcami. Uważa on, że realizacja projektu spowoduje szereg naruszeń 
prawodawstwa unijnego.

Fundusze strukturalne są wdrażane w drodze „zarządzania dzielonego”, co oznacza, że 
(zgodnie z zasadą pomocniczości) władze państwa członkowskiego ponoszą główną 
odpowiedzialność za realizację programów operacyjnych finansowanych z funduszy 
strukturalnych. Zatem to instytucja zarządzająca danego programu operacyjnego 
korzystającego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
dokonuje wyboru poszczególnych projektów oraz musi zapewnić zgodność projektu
z prawem krajowym i wspólnotowym. Komisja Europejska może interweniować jedynie
w przypadkach naruszenia prawodawstwa wspólnotowego oraz w przypadkach 
nieprawidłowości finansowych. 

W przedmiotowej sprawie Komisja nie może na tym etapie oraz na podstawie informacji, do 
których ma obecnie dostęp, stwierdzić jakiegokolwiek konfliktu z przepisami prawodawstwa 
wspólnotowego.

W odniesieniu do okresu programowania 2007–2013 regionalny podkomitet monitorujący 
oraz komitet monitorujący ds. konwergencji, zajmujące się programami operacyjnymi na 
rzecz regionu Dél-Alföld (Południowa Wielka Nizina), podjęły decyzję w sprawie kryteriów 
wyboru dla wniosków dotyczących projektów, a instytucja zarządzająca zdecydowała, które 
projekty będą współfinansowane z budżetu programu. 

Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za wybór poszczególnych projektów, które mogą 
korzystać z współfinansowania z EFRR. Należy to do obowiązków instytucji 
odpowiedzialnych za program (komitet monitorujący i instytucja zarządzająca). Instytucja 
zarządzająca musi zapewnić pełną zgodność przedmiotowego projektu oraz innych 
wybranych projektów, które mają być współfinansowane z EFRR, z przepisami prawa 
krajowego i wspólnotowego.

Komisja skontaktowała się z instytucją zarządzającą, aby uzyskać dalsze informacje na temat 
przedmiotowego projektu oraz kwestii poruszonych przez składającego petycję. Jeśli zostanie 
stwierdzone, że oświadczenia składającego petycję są zgodne ze stanem faktycznym i nie 
przestrzegano właściwych przepisów UE, Komisja podejmie odpowiednią interwencję.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Podejmowanie decyzji związanych z projektami zdecentralizowanymi 

Jak poinformowała Komisja Europejska we wcześniejszym komunikacie dotyczącym 
przedmiotowej petycji, zarządzaniem funduszami strukturalnymi zajmują się Komisja 
Europejska (KE) i państwa członkowskie. Zgodnie z zasadą pomocniczości wybór projektów 
jest zdecentralizowany (za wyjątkiem dużych projektów, w wypadku których obowiązuje inna 
procedura). Decyzja o tym, które projekty uzyskają dofinansowanie z programu w danym 
regionie należy zatem do instytucji zarządzającej programu operacyjnego (PO) na rzecz 
regionu Południowa Wielka Nizina Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
pod warunkiem, że projekty te przyczyniają się do realizacji strategii i celu wyznaczonych
w PO (oś priorytetowa II: inwestycje związane z turystyką). Instytucja zarządzająca ma 
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obowiązek zapewnienia zgodności z prawem krajowym i prawem UE projektów wybranych 
do dofinansowania z EFRR. Komisja Europejska może jednak podjąć interwencję
w przypadkach pogwałcenia przepisów lub w przypadku nieprawidłowości finansowych. 

W odniesieniu do okresu programowania 2007–2013 regionalny podkomitet monitorujący 
oraz komitet monitorujący ds. konwergencji, zajmujące się programami operacyjnymi na 
rzecz regionu Południowa Wielka Nizina, podjęły decyzję w sprawie kryteriów wyboru dla 
wniosków dotyczących projektów, a instytucja zarządzająca odpowiada za zgodny z nimi 
wybór projektów.

Projekt przebudowy spa w Makó (DAOP-2007-2.1.1/A)

Na podstawie dokumentów dostarczonych przez składającego petycję Komisja Europejska 
ponownie przeanalizowała sprawę. Dokumenty załączone do petycji zawierają wcześniejsze 
skargi skierowane do instytucji zarządzającej przez składającego petycję. Zostały one 
oddalone, co uzasadniono tym, że roszczenia składającego petycję nie mają podstawy 
prawnej. 

Ponadto składający petycję dostarczył nowy dokument zawierający decyzję lokalnego sądu
w Szeged (5.10.2009 r.). Decyzja sądu daje składającemu petycję prawo dostępu do studium 
wykonalności remontu spa i i związanych z tym umów, ponieważ są to informacje publiczne. 

Komisja zażądała dalszych informacji dotyczących procedur wyboru projektu. Instytucja 
zarządzająca dostarczyła dokumenty, które pokazują, że procedury wyboru są zgodne
z właściwymi przepisami krajowymi i przepisami UE oraz przyczyniają się do osiągnięcia 
ogólnego celu osi priorytetowych wskazanego w PO.

Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez instytucję zarządzającą i składającego petycję, 
nie doszło do naruszenia żadnych właściwych uregulowań prawnych UE i nie wykryto 
nieprawidłowości finansowych. Komisja Europejska nie ma zatem powodów, aby podjąć 
interwencję w tej sprawie.

Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego interwencjami polityki spójności i z zasadą 
pomocniczości wybór poszczególnych projektów, a także zapewnienie pełnej zgodności 
projektów wybranych do dofinansowania z EFRR z przepisami krajowymi i wspólnotowymi 
oraz zapewnienie ich przyczyniania się do realizacji strategii i celu programu operacyjnego 
należą do państw członkowskich. W świetle informacji dostarczonych przez państwo 
członkowskie i składającego petycję w przedmiotowej sprawie nie dopatrzono się żadnych 
nieprawidłowości ani złamania przepisów UE i przepisów krajowych. Komisja Europejska 
nie ma zatem podstaw prawnych, aby podjąć dalszą interwencję w tej sprawie.


