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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1154/2010 af Iroda Jakucs Ugyvedi, ungarsk statsborger, for István 
Bebes, ungarsk statsborger, om den arkitektoniske restaurering af Körmendslottet 
i Ungarn

1. Sammendrag

Andrageren er advokat og agerer på vegne af István Bebes, borgmester for Körmend i 
Ungarn. Han oplyser, at borgmesteren har gjort en stor indsats for at beskytte kulturarven i 
Körmend, navnlig byens historiske bygninger, arv og ressourcer. Han siger, at den ungarske 
regering ikke har opfyldt sine mange løfter til István Bebes om at give ham de nødvendige 
midler til at restaurere Körmendslottet, som er meget forfaldent. Han tilføjer, at de lovede 
midler skal komme fra fællesskabsmidler, f.eks. EFRU, ESF og Samhørighedsfonden. Han 
anmoder om en undersøgelse af, hvordan disse midler bliver anvendt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. januar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011.

"Andragendet 

Andrageren anfægter de offentlige myndigheders afgørelser vedrørende den såkaldte 
projektliste, som rådet for regional udvikling har tilstillet det nationale agentur for udvikling 
(et organ, der repræsenter lokale/regionale interessenter). Projektlisten er resultatet af den 
"prioritetsprocedure", hvorved de offentlige myndigheder udvælger de projekter, der vil 
modtage støtte. Andrageren hævder, at partnerskabsprincippet er tilsidesat, og at 
fællesskabsmidlerne ikke går til støtte af Europas kulturarv.
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Kommissionens bemærkninger 

De ungarske regionale operationelle programmer støtter forskellige prioriterede 
regionaludviklingstiltag (herunder udvikling af turisme og støtte af den pannoniske arv). Der 
ydes under programmerne støtte efter to forskellige procedurer: Den "klassiske" 
udbudsproces, der resulterer i konkurrence mellem projekter, og ordningen med såkaldte 
"prioriterede" projekter, hvor der ikke kræves noget udbud, men hvor de offentlige 
myndigheder udvælger de projekter, der vil modtage støtte. Projekterne oplistes på basis af en 
anbefaling fra rådet for national udvikling. Sidstnævnte procedure finder kun begrænset 
anvendelse. 

Andragendet omhandler primært de offentlige myndigheders afgørelser i forbindelse med 
"prioriterede" projekter. Ifølge oplysningerne fra den ungarske forvaltningsmyndighed, som 
har ansvaret for regionale programmer, blev det projekt, som er omhandlet i dette andragende, 
indstillet flere gange og sendt tilbage med henblik på en yderligere gennemgang, men er 
aldrig blevet udtrykkeligt afvist af forvaltningsmyndigheden.
Rådet for regional udvikling gennemgik den 30. september 2010 fire projekter, der falder ind 
under samme prioritet, som omfatter ekstremt vigtige - og tilsvarende - kulturarvsanliggender. 
Eftersom rådet for regional udvikling ikke kunne afgøre, hvorledes disse projekter skulle 
prioriteres, blev de alle tilstillet det nationale agentur for udvikling med henblik på oplistning. 
Det nationale agentur for udvikling underrettede imidlertid rådet for regional udvikling, at 
dette kun kunne indstille projekter inden for den særlige prioritets finansielle ramme, og at det 
måtte prioritere projekterne.

Rådet for regional udvikling holdt et nyt møde den 28. oktober 2010 og traf efter en lang 
drøftelse (hvor andrageren også var til stede) en afgørelse ved flertalsafstemning (12 stemmer 
for, 1 imod og 6 hverken/eller) om de fire projekters prioriteringsrækkefølge. Det i 
andragendet omhandlede projekt kom ind på en tredjeplads. Eftersom rådet for regional 
udvikling kun kunne indstille to projekter, besluttede det følgelig kun at indstille de to øverst 
rangerende projekter (14 stemmer for og 5 imod) til det nationale agentur for udvikling. 
Det er alene rådet for regional udviklings ansvar at underrette projektmodtagerne (i dette 
tilfælde det lokale selvstyre) om sine afgørelser.

Konklusioner
I overensstemmelse med princippet om delt forvaltning hører udvælgelsen af projekter inden 
for rammerne af strukturfondsprogrammerne under medlemsstaternes kompetence. Ikke desto 
mindre er ifølge Kommissionens tjenestegrene hverken EU-lovgivningen eller principperne 
om gennemsigtighed og partnerskabsprincippet blevet tilsidesat under denne procedure."


