
Az Európai Bizottság Régiós Főigazgatósága munkatársának le-
vele a Levegő Munkacsoport szegedi aktivistája részére 
 
 
A műszaki tartalma a projektleírásnak a 2007-2013-as programozási időszakban indi-
katív, azaz irányadónak tekinthető. Ez azt jelenti, hogy lényegében az infrastruktúrá-
nak ott és olyan módon kell megépülnie, ahogyan az a támogatási kérelemben leíra-
tott. Azonban semmi nem akadályozza meg, hogy az elbírálást követően bekövetke-
zett körülmények okán bizonyos elemei a projektnek módosuljanak, például 
több/kevesebb csomópont épüljön, vagy párszáz méterrel idébb vagy odébb kerüljön 
egy megálló. Mindemellett a projekt fő arculatának meg kell maradnia: például nem 
lehet villamos helyett trolibusz-pályát kiépíteni.  
 
A műszaki vagy egyéb okból indokolt változtatási igényről a tagállamnak tájékoztatnia 
szükséges a Bizottságot. A Bizottság mérlegeli, hogy a változtatás hordereje igényli-e 
a döntés megváltoztatását. Ha igen, akkor a módosítási kérelmet és annak indokolt-
ságait a Bizottság megvizsgálja és az esetek nagy részében hozzájárul.  
 
A Bizottság a partnerség elve jegyében és alapvetően kedvezően áll hozzá a környe-
zetvédelmi okokból illetve a civil szféra kezdeményezésére megvalósítani kívánt pro-
jektmódosítási elemekhez, amennyiben ezek fundamentálisan indokoltak.  
 
A szegedi projektről szóló bizottsági döntés hamarosan elfogadásra kerül (ez gyakor-
latilag napok kérdése feltehetően), ezért az azt megalapozó támogatási kérelmet mó-
dosítani most nem lehet, illetőleg nem tanácsos. Ez ugyanis tovább halogatná a dön-
tési procedúrát. A projektről született döntés azonban módosítható a fentiek szerint. 
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a bizottsági döntés meghozatala nem szol-
gálhat hivatkozási alapként arra, hogy a projekt részelemeit már nem lehet megvál-
toztatni. A megfelelő eljárásrend adott a változtatások véghezviteléhez, valamint ez 
önmagában a kifizetéseket sem érinti (az előző, 2004-2006-os periódusra vonatkozó-
an számos módosítás került már elfogadásra).  
 
A Bizottság mindig partner - a hasznok és károk józan mérlegelése után, természete-
sen - a megfelelő módosítások elvégzésében, amennyiben a tagállam erre igényt tart. 
Kimondott joghelyre nem tudok hivatkozni, az irányadó a tárgyban a Tanács 
1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések meg-
állapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, ami nem tiltja 
a döntések módosítását (nagyprojektekre vonatkozik a 39-41. cikk).  
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:HU:PDF  
 
Amennyiben a kedvezményezettnek, az irányító hatóságnak vagy bármely 
egyéb szervezetnek kételyei vannak a tárgyban, hivatalos levéllel megkeresheti a Bi-
zottságot ez ügyben. 
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