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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1154/2010, ingediend door Iroda Jakucs Ugyvedi (Hongaarse 
nationaliteit), namens István Bebes (eveneens Hongaarse nationaliteit), over de 
restauratie van het kasteel van Körmend, Hongarije

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener is advocaat en ondertekent dit verzoekschrift namens Bebes, voorzitter van de 
gemeenteraad van Körmend, Hongarije. Hij zegt dat voornoemde voorzitter al het mogelijke 
heeft gedaan om de culturele rijkdom van Körmend, met name zijn historische monumenten, 
goederen en hulpbronnen, te beschermen. In dat verband zegt hij dat de Hongaarse regering 
talloze malen aan István Bebes heeft beloofd om hem de middelen te geven die nodig zijn voor 
de restauratie van het vervallen kasteel van Körmend, maar dat ze haar belofte niet nakomt. Hij 
voegt eraan toe dat het om communautaire middelen zou gaan uit onder meer het EFRO, het ESF 
en het Cohesiefonds. Hij wil weten waarvoor dat geld is gebruikt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 januari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011

Het verzoekschrift

In het verzoekschrift wordt bezwaar gemaakt tegen de overheidsbesluiten met betrekking tot de 
zogenaamde rangschikking van projecten die door de regionale ontwikkelingsraad (een orgaan 
dat plaatselijke/regionale belanghebbenden vertegenwoordigt) bij het Nationaal 
ontwikkelingsagentschap is ingediend. Deze rangschikking van projecten is het resultaat van een 
"prioriteitsprocedure" op basis waarvan de overheid projecten selecteert die steun krijgen. In het 
verzoekschrift wordt beweerd dat het partnerschapsbeginsel is geschonden en dat de 
Gemeenschapssteun niet ten goede zou komen aan het Europees cultureel erfgoed.
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Opmerkingen van de Commissie

De Hongaarse regionale bestuursprogramma's verlenen steun aan verschillende prioriteiten voor 
regionale ontwikkeling (met inbegrip van toeristische ontwikkeling en steun aan het Pannonisch 
erfgoed). De programma's bieden steun in het kader van twee verschillende procedures: het 
'klassieke' aanbestedingsproces, dat resulteert in concurrentie tussen projecten, en het kader van 
zogeheten 'prioriteitsprojecten', waarvoor geen aanbestedingen nodig zijn, maar waarvoor de 
overheid de projecten die steun ontvangen, selecteert. De projecten worden gerangschikt op een 
lijst op basis van aanbevelingen van de regionale ontwikkelingsraad. Het gebruik van deze 
laatste procedure is beperkt. 

Het verzoekschrift richt zich in eerste instantie op de overheidsbesluiten in de context van de 
'prioriteitsprojecten'. Volgens de gegevens die door de Hongaarse beheersautoriteit met 
verantwoordelijkheid voor de regionale programma's zijn verstrekt, is het project dat onderwerp 
is van dit verzoekschrift, meerdere keren ingediend en vervolgens weer voor verdere herziening 
teruggezonden. Het project is echter nooit uitdrukkelijk door de beheersautoriteit afgewezen.

Op 30 september 2010 heeft de regionale ontwikkelingsraad vier projecten beoordeeld, die stuk 
voor stuk onder dezelfde prioriteit vielen. Daarbij ging het om uiterst belangrijk, en 
vergelijkbaar, cultureel erfgoed. Aangezien de regionale ontwikkelingsraad niet kon besluiten 
hoe deze projecten moesten worden gerangschikt, werden ze alle vier ingediend voor opname op 
de lijst door het Nationaal ontwikkelingsagentschap. Het Nationaal ontwikkelingsagentschap liet 
de regionale ontwikkelingsraad echter weten dat deze uitsluitend projecten kon indienen binnen 
de financiële limiet van de specifieke prioriteit en verplicht was de projecten te rangschikken.

Op 28 oktober 2010 kwam de regionale ontwikkelingsraad opnieuw bijeen en na een lang 
overleg (waarbij indiener ook aanwezig was) werd bij meerderheid (twaalf stemmen voor, één 
stem tegen, zes onthoudingen) besloten over de rangschikking van de vier projecten. Het project 
dat onderwerp is van dit verzoekschrift, belandde op de derde plaats. Omdat de regionale 
ontwikkelingsraad slechts twee projecten kon indienen, luidde het daaropvolgende besluit van de 
raad om slechts de eerste twee projecten op de lijst bij het Nationaal ontwikkelingsagentschap in 
te dienen (stemming: 14 voor, 5 tegen). Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de 
regionale ontwikkelingsraad om de begunstigden van de projecten van zijn besluiten in kennis te 
stellen (in dit geval het plaatselijke zelfbestuur).

Conclusie

Overeenkomstig het beginsel van gedeeld beheer valt de selectie van projecten in het kader van 
de programma's van de structuurfondsen binnen de bevoegdheid van de desbetreffende lidstaat. 
Desalniettemin zijn de diensten van de Commissie van oordeel dat tijdens de procedure noch de 
EU-wetgeving noch de beginselen van transparantie en partnerschap zijn geschonden.


