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Επιτροπή Αναφορών

2.9.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0269/2010, του Lucian Voicu-Dungan, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της εταιρείας SC Aquasturo Proiect S.R.L., σχετικά με τα προβλήματα 
που προκλήθηκαν από αλλαγές στον οδηγό υποψηφίων χορήγησης συνδρομής 
στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2 (μέτρο 2.1) του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 της Ρουμανίας που χρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, του οποίου η πολύ μικρή επιχείρηση έχει υποβάλει αίτηση χορήγησης 
επιδότησης για ένα έργο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας στο πλαίσιο του άξονα 
προτεραιότητας 2 (μέτρο 2.1) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 της 
Ρουμανίας, αμφισβητεί την απόφαση των ρουμανικών αρχών βάσει της οποίας, κατόπιν 
σύστασης της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής, εισήχθησαν, μέσω της 
διαχειριστικής αρχής, πολλές αλλαγές όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής και αλλαγές στον 
οδηγό των υποψηφίων έπειτα από την κίνηση των διαδικασιών και την υποβολή των έργων. 
Επισημαίνει ότι, πέντε μήνες μετά την υποβολή του έργου του, έλαβε ένα φαξ που τον 
συμβούλευε να το αποσύρει λόγω αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο και αναθεώρησης των 
κριτηρίων επιλογής. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η εφαρμογή αλλαγών στον οδηγό κατά τη 
διάρκεια της αξιολόγησης των αιτήσεων είναι παράνομη και ισχυρίζεται ότι η νέα έκδοση 
περιέχει πολλά υποκειμενικά και διφορούμενα κριτήρια. Ισχυρίζεται ότι υπάρχει έλλειψη 
διαφάνειας όσον αφορά τις αλλαγές και ζητεί πρόσβαση στη σχετική τεκμηρίωση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.
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Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την σύσταση του ρουμανικού υπουργείου γεωργίας και 
ανάπτυξης της υπαίθρου να αποσύρει τη μελέτη του, την οποία υπέβαλε τον Ιούνιο του 2009 
και να την υποβάλει εκ νέου προσαρμοσμένη στις κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή 
αιτήσεων που εξεπόνησε το 2010 η νέα διαχειριστική αρχή του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας.

Η Ρουμανία συνάντησε κατά την τελευταία διετία αυξανόμενες δυσκολίες σε σχέση με την 
εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας λόγω των σοβαρών ανεπαρκειών του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που είχε δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Κατόπιν 
ανάλυσης στην οποία προέβη το Δεκέμβριο του 2008, η ρουμανική ελεγκτική αρχή 
γνωμοδότησε αρνητικά εντοπίζοντας βασικά προβλήματα στο επίπεδο του συνόλου των 
οργάνων που εμπλέκονται στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Μεταξύ των 
σημαντικότερων ευρημάτων της ελεγκτικής αρχής περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
- δεν αποδόθηκαν αντιστοίχως όλα τα βασικά καθήκοντα που προβλέπονται στους 
κανονισμούς της ΕΕ για τη διαχειριστική αρχή και στη αρχή πιστοποίησης,
- η αρχή του διαχωρισμού των καθηκόντων δεν εξασφαλίστηκε πλήρως ούτε από τη 
διαχειριστική αρχή ούτε από την αρχή πιστοποίησης ή την υπηρεσία πληρωμών,
- οι διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και επιλογής των ενεργειών/προγραμμάτων 
αποδείχτηκαν ατελείς,
- οι διαδικασίες σχετικά με τη δήλωση εξόδων παρουσίασαν ανεπάρκειες σε σχέση με το 
καταμερισμό των καθηκόντων, την αρχειοθέτηση των αιτήσεων πληρωμών και των 
εξακριβώσεων σε επίπεδο δικαιούχου σύμφωνα με το άρθρο 59β του 
κανονισμού1198/5006/ΕΚ,
- εντοπίστηκαν ανεπάρκειες στη διαδικασία εξακρίβωσης της παράδοσης των προϊόντων και 
των υπηρεσιών και της επιλεξιμότητας των δαπανών σε σχέση με τον καταμερισμό των 
καθηκόντων και την επαλήθευση της συμμόρφωσης με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία 
περί κρατικών ενισχύσεων,
- απουσία μηχανογραφημένων συστημάτων λογιστικής παρακολούθησης και 
χρηματοοικονομικής παρουσίασης σύμφωνα με τα άρθρα 57δ και 59γ του 
κανονισμού1198/5006/ΕΚ,
- σοβαρές ανεπάρκειες στην εξασφάλιση του δέοντος ελέγχου,
- ανεπάρκειες στις διαδικασίες πιστοποίησης των πληρωμών,
- ανεπάρκειες στις διαδικασίες ελέγχου και καταγγελίας των παρατυπιών και σε σχέση με την 
ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων,
- οι κανόνες περί επιλεξιμότητας που αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο δεν καλύπτουν όλους 
του τύπους επιχειρήσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας.

Μετά από αξιολόγηση στην οποία προέβη σε σχέση με την κατάσταση όσον αφορά την 
εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, η Επιτροπή απέστειλε τον Ιούλιο του 
2009 επιστολή στις ρουμανικές αρχές αναφέροντας ότι εξακολουθούν να υφίστανται καίρια 
προβλήματα, ιδίως σε σχέση με τη διοικητική ικανότητα της εθνικής υπηρεσίας αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας να διαδραματίσει το ρόλο της διαχειριστικής αρχής του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας.

Συνεπεία τούτου, οι ρουμανικές αρχές έλαβαν την απόφαση να ανασχηματίσουν τα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και να 
αναθέσουν τα καθήκοντα της προαναφερθείσας υπηρεσίας σε μια νέα γενική διεύθυνση 
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ειδικά συγκροτημένη για το σκοπό αυτό εντός του υπουργείου γεωργίας και ανάπτυξης της
υπαίθρου.

Δυστυχώς, οι δυνάμει δικαιούχοι χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας επλήγησαν από τις αδυναμίες του συστήματος διαχείρισης και 
ελέγχου που δημιουργήθηκαν για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού.

Οι εκκλήσεις για υποβολή προτάσεων το 2009, εκ μέρους της εθνικής υπηρεσίας αλιείας ως 
αρμόδιας διαχειριστικής αρχής εντάσσονται πλήρως στο πνεύμα της νομοθεσίας της ΕΕ 
δεδομένου ότι παρατηρούνται κάποιες ανεπάρκειες ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας (τα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης δεν ανταποκρίνονταν στο Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού 
1198/2006/ΕΚ, οι επιλέξιμοι δικαιούχοι δεν πληρούν το σύνολο των όρων του ιδίου 
κανονισμού και οι κανόνες επιλεξιμότητας δεν τηρούν πλήρως τους κανονισμούς 1198/2006 
και 498/2007 και την οδηγία 77/338/ΕΟΚ.). Οι κατευθυντήριες γραμμές επίσης παρουσίαζαν 
έλλειψη βασικών πληροφοριών σε σχέση με τις διαδικασίες επιλογής και προσφυγής καθώς 
και σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Ως εκ τούτου, διεγράφετο σοβαρός κίνδυνος οι ανεπάρκειες αυτές να καταλήξουν σε 
παρατυπίες και οικονομικές διορθώσεις στην κατανομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας στη Ρουμανία καθώς και σε επιστροφή των πόρων που κατεβλήθησαν σε δικαιούχους 
οι οποίοι είχαν επιλεγεί στο πλαίσιο των εν λόγω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Πριν από την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τους υποψηφίους, η 
διαχειριστική επιτροπή υπέβαλε προς έγκριση στην επιτροπή ελέγχου του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας τα αναθεωρημένα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που 
περιλαμβάνουν εκπροσώπους του αλιευτικού κλάδου και τις εγκριθείσες τροποποιήσεις με 
σκοπό να ευθυγραμμισθούν πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ (κανονισμοί 1198/2006 και 
498/2007 και οδηγία 77/338/ΕΟΚ). Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής ελέγχου, 
περιλαμβανομένων εκείνων της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις 9.2.2009 όπου 
συζητήθηκε η κατάσταση σε σχέση με τις προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων του 2009 
καθώς και η αναθεώρηση και ολοκλήρωση των κριτηρίων επιλογής είναι διαθέσιμα ήδη από 
την έγκρισή τους στην ιστοσελίδα του υπουργείου γεωργίας και ανάπτυξης της υπαίθρου 
(http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=2008&self=20).

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο γεωργίας και ανάπτυξης της υπαίθρου κάλεσε εκείνους που 
υπέβαλαν μελέτες το 2009 να αποσύρουν τις μελέτες τους και να τις αναθεωρήσουν υπό το 
πρίσμα των νέων κατευθυντηρίων γραμμών για τους υποψηφίους που διατυπώθηκαν το 2010. 
Η προσέγγιση αυτή συζητήθηκε στο πλαίσιο των υπηρεσιών της Επιτροπής οι οποίες και 
κατέληξαν σε συμφωνία προκειμένου να διευκρινιστούν οι νομικές απαιτήσεις και να 
αποφεύγονται οι παρατυπίες.

Το γεγονός ότι η μελέτη που υπέβαλε η εταιρεία την οποία εκπροσωπεί ο αναφέρων κρίθηκε 
παραδεκτή και επιλέξιμη σε ένα πρότερο στάδιο, τούτο δεν ισοδυναμεί με τελική επιλογή της 
μελέτης για χρηματοδότηση ούτε συνεπάγεται νομική υποχρέωση της διαχειριστικής αρχής 
να επιλέξει τη μελέτη και/ή να ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής. 
Αντιθέτως, η συνέχιση της τεχνικής και χρηματοδοτικής αξιολόγησης των μελετών που 
υπεβλήθησαν με το προηγούμενο καθεστώς, θα οδηγούσε σε υψηλό και μη αποδεκτό κίνδυνο 
παρατυπιών. Αποφασίστηκε ως εκ τούτου να καταργηθεί η προηγουμένως ισχύουσα 



PE448.739v01-00 4/4 CM\829552EL.doc

EL

διαδικασία.

Συμπεράσματα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και βασιζόμενη στις διαθέσιμες σήμερα πληροφορίες, η 
Επιτροπή θεωρεί ως εκ τούτου ότι η προσέγγιση της διαχειριστικής αρχής να ζητήσει την εκ 
νέου υποβολή των μελετών υπό τους νέους όρους που εξετέθησαν προηγουμένως, ήταν 
συνετή και προς το συμφέρον τόσο του ρουμανικού κράτους όσο και των δυνάμει χρηστών, 
σεβόμενη επίσης τα συμφέροντα της Ένωσης.

Ως εκ τούτου, μολονότι η Επιτροπή κατανοεί το σύνολο των αιτούντων που βρίσκονται στη 
δυσάρεστη αυτή κατάσταση, θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον του αναφέροντος, παρά την 
ταλαιπωρία που υπέστη, να αναθεωρήσει και να υποβάλει εκ νέου τη μελέτη ακολουθώντας 
τα κριτήρια των νέων προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων που ενέκρινε η διαχειριστική 
αρχή για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας.


