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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0269/2010 af Lucian Voicu-Dungan, rumænsk statsborger, for SC 
Aquasturo Proiect S.R.L., om problemerne som følge af ændringer i vejledningen 
for ansøgere om støtte i henhold til prioritetsakse 2 (foranstaltning 2.1) fra 
Rumæniens operationelle program for fiskeri 2007-2013, finansieret af Den 
Europæiske Fiskerifond

1. Sammendrag

Andrageren, hvis mikrovirksomhed har indsendt et projekt med henblik på støtte fra Den 
Europæiske Fiskerifond i henhold til prioritetsakse 2 (foranstaltning 2.1) inden for rammerne 
af Rumæniens operationelle program for fiskeri 2007-2013, kritiserer de rumænske 
myndigheders beslutning, ved hvilken der efter anbefaling fra det kompetente 
generaldirektorat i Kommissionen igennem forvaltningsmyndigheden er blevet indført et antal 
ændringer af udvælgelseskriterierne og af vejledningen for ansøgere efter offentliggørelsen af 
procedurer og indsendelsen af projekter. Han oplyser, at han fem måneder efter at have 
indsendt sit projekt modtog en fax, der anbefalede ham at trække projektet tilbage som følge 
af ændringer af den lovgivningsmæssige ramme og revision af udvælgelseskriterierne.
Andrageren mener, at det er ulovligt at ændre vejledningen, mens ansøgninger bedømmes, og 
han hævder, at den nye udgave indeholder en række subjektive og uklare kriterier. Han påstår, 
at ændringerne ikke er til at gennemskue, og søger relevant dokumentation.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. juni 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Andrageren protesterer mod den skrivelse, som det rumænske ministerium for landbrug og 
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udvikling af landdistrikter sendte til ham, hvori det opfordrede ham til at trække det projekt, 
som han havde indsendt i juni 2009, tilbage og genindsende det efter at have bragt det i 
overensstemmelse med den vejledning for ansøgere, som den nye forvaltningsmyndighed for 
det operationelle program under EFF offentliggjorde i 2010.

I løbet af de sidste to år har Rumænien haft stadig stigende problemer med at gennemføre det 
operationelle program under EFF på grund af alvorlige mangler ved det forvaltnings- og 
kontrolsystem, der er oprettet med henblik herpå. Efter at have analyseret systemet afgav den 
rumænske revisionsmyndighed en negativ udtalelse, hvor den påpegede centrale problemer i 
alle institutioner, der havde med forvaltnings- og kontrolsystemet at gøre. Den rumænske 
revisionsmyndigheds væsentligste konklusioner var følgende:
– ikke alle centrale funktioner, der er beskrevet i EU-forordningerne, var overdraget til 
henholdsvis forvaltningsmyndigheden og godkendelsesmyndigheden
– hverken forvaltningsmyndigheden, godkendelsesmyndigheden eller betalingsorganet 
overholdt princippet om opgaveadskillelse fuldt ud
– procedurerne for indsendelse, evaluering og udvælgelse af aktiviteter/projekter var 
ufuldstændige
– procedurerne for udgiftsanmeldelse var mangelfulde med hensyn til opgaveadskillelse, 
arkivering af betalingsanmodninger og kontroller på modtagerniveau, jf. artikel 59, litra b), i 
Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006
– mangelfuld procedure til kontrol af levering af varer og tjenesteydelser og udgifters 
støtteberettigelse med hensyn til opgaveadskillelse og kontrol af overholdelse af national 
lovgivning og fællesskabslovgivning vedrørende statsstøtte
– ingen edb-systemer til regnskabsføring, overvågning og regnskabsaflæggelse, jf. artikel 57, 
litra d), og artikel 59, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006
– manglende garanti for et tilstrækkeligt revisionsspor
– mangelfulde procedurer for godkendelse af betalinger
– mangelfulde rapporterings- og overvågningsprocedurer vedrørende uregelmæssigheder og 
inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb 
– regler om støtteberettigelse, som er fastsat på nationalt plan, omfatter ikke alle aktiviteter 
under EFF.

Efter at Kommissionen havde gjort status over EFF-gennemførelsen, henvendte den sig i juli 
2009 skriftligt til de rumænske myndigheder og påpegede, at der stadig var alvorlige 
problemer, navnlig i forbindelse med den administrative kapacitet, som det nationale organ 
for fiskeri og akvakultur havde i sin egenskab af forvaltningsmyndighed for EFF. 

Som følge heraf besluttede de rumænske myndigheder at omfordele EFF-forvaltningen og 
-kontrolsystemerne og overføre forvaltningsmyndigheden fra det nationale organ for fiskeri 
og akvakultur til et nyt generaldirektorat, der blev oprettet til netop dette formål i ministeriet 
for landbrug og udvikling af landdistrikter. 

Desværre er potentielle modtagere af støtte fra EFF blevet berørt af manglerne ved det 
forvaltnings- og kontrolsystem, der blev oprettet med henblik på gennemførelse af det 
operationelle program under EFF i Rumænien.

De forslagsindkaldelser, som det nationale organ for fiskeri og akvakultur offentliggjorde i 
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2009, var ikke helt i overensstemmelse med EU's lovgivning, og nogle af manglerne vedrørte 
kriterierne for støtteberettigelse (medfinansieringssatserne var ikke i overensstemmelse med 
bilag II til forordning nr. 1198/2006, støtteberettigede modtagere var ikke fuldt ud i 
overensstemmelse med forordning nr. 1198/2006 og regler om støtteberettigelse var ikke fuldt 
ud i overensstemmelse med forordning nr. 1198/2006, forordning nr. 498/2007 og direktiv 
77/338/EØF). Desuden manglede der i vejledningen nogle vigtige oplysninger om udvælgelse 
og klageprocedurer og om støttemodtagernes rettigheder og forpligtelser.

Derfor var der stor risiko for, at disse mangler ville have ført til uregelmæssigheder og 
finansielle korrektioner af tildelingen af EFF-midler til Rumænien samt inddrivelse af beløb 
udbetalt til de modtagere, der ville være blevet udvalgt ud fra de pågældende 
forslagsindkaldelser.

Før forvaltningsmyndigheden reviderede vejledningen for ansøgere, forelagde den de 
reviderede kriterier for støtteberettigelse og udvælgelse for overvågningsudvalget for det 
operationelle program under EFF, som omfatter repræsentanter for fiskerisektoren, til 
godkendelse, og sigtet med de vedtagne ændringer var at bringe dem fuldt ud i 
overensstemmelse med EU-retten (forordning nr. 1198/2006, forordning nr. 498/2007 og 
direktiv 77/338/EØF). Protokollerne fra overvågningsudvalgets møder, herunder mødet den 9. 
februar 2010, hvor både status for de forslagsindkaldelser, der var offentliggjort i 2009, og 
ændringen og fuldførelsen af udvælgelseskriterierne blev drøftet, har lige siden deres 
godkendelse været at finde på webstedet tilhørende ministeriet for landbrug og udvikling af 
landdistrikter (http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=2008&self=20).

I den forbindelse opfordrede ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter dem, der 
havde indsendt projekter i løbet af 2009, til at trække deres projekter tilbage og bringe dem i 
overensstemmelse med den nye vejledning for ansøgere, der blev offentliggjort i 2009. Denne 
plan blev drøftet og aftalt med Kommissionens tjenestegrene og havde til formål at præcisere 
lovkravene og undgå uregelmæssigheder. 

Selv om det projekt, som andragerens virksomhed indsendte, på et tidligere tidspunkt var 
blevet godkendt og erklæret støtteberettiget, betyder det ikke, at projektet i sidste ende bliver 
udvalgt til at modtage støtte, og forvaltningsmyndigheden er ikke retligt forpligtet til at vælge 
dette projekt og/eller fuldføre den pågældende udvælgelsesprocedure. Omvendt ville fortsat 
teknisk og finansiel vurdering af projekter, der var indsendt på baggrund af den foregående 
forslagsindkaldelse, have medført en stor og uacceptabel risiko for uregelmæssigheder. Derfor 
blev det besluttet at afbryde den foregående procedure.

Konklusioner
I betragtning af ovenstående og ud fra de for øjeblikket foreliggende oplysninger mener 
Kommissionen, at forvaltningsmyndighedens anmodning om, at projekterne blev genindsendt 
i overensstemmelse med de reviderede betingelser som beskrevet ovenfor, var et fornuftigt 
skridt til gavn for både Rumænien og de potentielle modtagere og i overensstemmelse med 
EU's interesser.

Selv om Kommissionen har sympati for alle de ansøgere, der befinder sig i denne uheldige 
situation, mener den, at det, til trods for det dermed forbundne besvær, er i andragerens 
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interesse at ændre og genindsende ansøgningen i overensstemmelse med de nye 
forslagsindkaldelser, som forvaltningsmyndigheden for EFF har offentliggjort."


