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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Lucian Voicu-Dungan román állampolgár által az SC Aquasturo Proiect 
S.R.L. nevében benyújtott 0269/2010. számú petíció az Európai Halászati 
Alapból finanszírozott, a 2007–2013-as időszakra vonatkozó Román 
Halászati Operatív Program II. prioritási tengelye pályázati útmutatójában 
foglalt 2.1. intézkedés módosítása által okozott problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, akinek a kisvállalkozása pályázatot adott be az Európai Halászati 
Alapból finanszírozott, 2007–2013-as időszakra vonatkozó Román Halászati Operatív 
Program II. prioritási tengelyének 2.1. intézkedése keretében nyújtott támogatásra, bírálja a 
román hatóságok döntését, amelyek a pályázati eljárás elindítását, valamint a pályázatok 
benyújtását követően az Európai Bizottság illetékes főigazgatóságai ajánlásaira az irányító 
hatóságok révén számos módosítást hajtottak végre az elbírálási kritériumok és a pályázati 
útmutató tekintetében. A petíció benyújtója azt állítja, hogy öt hónappal a pályázat 
benyújtását követően faxon javasolták, hogy vonja vissza pályázatát arra való hivatkozással, 
hogy módosult a jogszabályi keret és felülvizsgálták az elbírálási kritériumokat. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy a pályázati útmutató módosítása az elbírálási időszakban 
törvénytelen, és állítja, hogy az új útmutató egy sor szubjektív és nem egyértelmű kritériumot 
tartalmaz. A petíció benyújtója panaszt emel a módosítási folyamatot övező átláthatatlanság 
miatt, és hozzáférést követel azon okiratokhoz, amelyek alapján a módosításokat 
végrehajtották.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

„A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a román Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztérium javasolta számára 2009 júniusában benyújtott pályázata visszavonását és – az 
Európai Halászati Alap 2010-es operatív programjának új irányító hatósága által kibocsátott 
pályázati útmutató alapján átszerkesztve – újbóli benyújtását.

Az elmúlt két évben Románia az Európai Halászati Alap operatív programjának végrehajtása 
során – az e terület irányítására és ellenőrzésére felállított rendszer alapvető hiányosságai 
miatt – egyre súlyosabb nehézségekkel szembesült. A román audithatóság 2008 
decemberében a rendszer vizsgálata után kiadott kedvezőtlen véleményében alapvető 
problémákat tárt fel az irányítási és ellenőrzési rendszerben közreműködő valamennyi 
intézmény tekintetében. A román audithatóság legfontosabb kifogásai a következők voltak:
- az irányító, illetve az igazoló hatóság nem rendelkezett az uniós rendeletekben 
meghatározott valamennyi kulcsfontosságú hatáskörrel,
- a hatáskörök elválasztásának elvét nem tartották be sem az irányító hatóság, sem az igazoló 
hatóság vagy a kifizető ügynökség szintjén,
- a pályázatok/projektek benyújtására, elbírálására és kiválasztására vonatkozó eljárások nem 
voltak teljes körűek,
- a költségkimutatásokra vonatkozó eljárások hiányosságokat mutattak a hatáskörök 
elválasztása, a kifizetési kérelmek archiválása és az ellenőrzések kedvezményezetti szinten 
történő elvégzése tekintetében (az 1198/2006/EK rendelet 59. cikkének b) pontja alapján),
- hiányosságok voltak tapasztalhatók a hatáskörök elválasztása tekintetében a termékek 
leszállítására és a szolgáltatások teljesítésére, valamint a kiadások támogathatóságára 
vonatkozó – az állami támogatásokra vonatkozó nemzeti és közösségi szabályozás 
összeférhetőségét vizsgáló – ellenőrzési eljárásban,
- nem működtek a számvitelt, a nyomon követést és a pénzügyi áttekintést – az 1198/2006/EK 
rendelet 57. cikke d) és 59. cikke c) pontjának megfelelően – lehetővé tévő számítógépes 
rendszerek,
- súlyos hiányosságok voltak a megfelelő ellenőrzési nyomvonal fenntartása tekintetében,
- hiányosságok voltak a kifizetésekhez szükséges igazolási eljárások tekintetében,
- hiányosságok voltak a szabálytalanságok nyomon követésére és jelentésére, valamint a 
jogtalanul folyósított összegek visszafizettetésére vonatkozó eljárások tekintetében, 
- a nemzeti szinten meghatározott támogathatósági szabályok nem fedték le az Európai 
Halászati Alap által előirányzott valamennyi művelettípust.

Miután a Bizottság elvégezte felmérését az Európai Halászati Alap végrehajtásának 
állapotáról, a Bizottság 2009 júliusában levélben figyelmeztette a román hatóságokat ezen –
különösen az Európai Halászati Alap irányító hatóságaként működő Nemzeti Halászati és 
Akvakultúra Ügynökség igazgatási képességei tekintetében tapasztalható – alapvető 
problémákra. 

Ennek következtében a román hatóságok úgy döntöttek, hogy átalakítják az Európai Halászati 
Alappal kapcsolatos irányítási és ellenőrzési rendszert, az irányító hatóság feladatköre pedig a 
Nemzeti Halászati és Akvakultúra Ügynökségtől átkerül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztériumban külön e célból létrehozott új főigazgatósághoz. 
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Sajnálatos módon az Európai Halászati Alapból potenciálisan finanszírozható 
kedvezményezettek az Európai Halászati Alap romániai operatív programjának végrehajtására 
létrehozott irányítási és ellenőrzési rendszer hiányosságai miatt hátrányt szenvedtek.

A Nemzeti Halászati és Akvakultúra Ügynökség mint irányító hatóság által 2009-ben 
kibocsátott pályázati felhívások nem feleltek meg maradéktalanul az uniós szabályozásnak, és 
egyes hiányosságok a támogathatóság kritériumaival voltak kapcsolatban. (Például a 
társfinanszírozási hányadok nem feleltek meg az 1198/2006/EK rendelet II. mellékletében 
foglaltaknak, a támogatható kedvezményezettek nem feleltek meg mindenben az 
1198/2006/EK rendeletnek, a támogathatóságra vonatkozó szabályok pedig nem tartották 
teljesen tiszteletben az 1198/2006/EK és a 498/2006/EK rendeletet, valamint a 77/338/EGK 
irányelvet.) Továbbá az útmutatókban nem szerepeltek a kiválasztásra és a pályázati eljárásra, 
illetve a kedvezményezettek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó kulcsfontosságú 
információk.

Ennek következtében nagy volt a veszélye annak, hogy az említett hiányosságok folytán 
szabálytalanságokra és pénzügyi módosításokra kerül sor az Európai Halászati Alapból 
Románia számára folyósított finanszírozás során, illetve a pályázati felhívások alapján 
kiválasztott kedvezményezettek a folyósított összegek visszafizetésére kényszerülnek.

Az irányító hatóság – a pályázók számára készült útmutató átszerkesztését megelőzően –
benyújtotta jóváhagyásra az Európai Halászati Alap operatív programja – a halászati ágazat 
képviselőinek részvételével működő – monitoring bizottságának a módosított támogathatósági 
és kiválasztási kritériumokat. A jóváhagyott módosítások célja az volt, hogy megteremtsék a 
teljes összhangot az uniós szabályozással (azaz az 1198/2006/EK és a 498/2007/EK 
rendelettel, valamint a 77/338/EGK irányelvvel). A monitoring bizottság üléseiről készült 
jegyzőkönyvek – beleértve a 2010. február 9-i ülését is, amelyen megvitatták a 2009-ben 
kibocsátott pályázati felhívások helyzetét és a kiválasztási kritériumok felülvizsgálatát és 
kiegészítését – elfogadásuk időpontjától kezdve hozzáférhetők a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján 
(http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=2008&self=20).

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium ebben az összefüggésben kérte fel a 2009-
ben pályázatot benyújtókat pályázatuk visszavonására és a 2010-ben kiadott új pályázati 
útmutatónak megfelelő átdolgozására. Ezt a műveletet egyeztették a Bizottság szerveivel, 
amelyek azt a jogi követelmények egyértelműsítése és a szabálytalanságok elkerülése 
érdekében jóváhagyták. 

Az, hogy a petíció benyújtója által képviselt vállalat pályázatát korábban elfogadhatónak és 
támogathatónak nyilvánították, nem jelenti azt, hogy a pályázat finanszírozását véglegesen 
jóváhagyták, és az irányító hatóság jogilag nem köteles a szóban forgó pályázatot kiválasztani 
és/vagy a kiválasztási folyamatot véghezvinni. Másfelől a korábbi pályázati felhívás alapján 
benyújtott pályázatok technikai és pénzügyi értékelésének továbbvitele  magas és 
elfogadhatatlan kockázatot jelentett volna a szabálytalanságok előfordulása tekintetében. 
Ezért az a döntés született, hogy a korábbi eljárást megszüntetik.

Következtetések
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A fentiekre tekintettel és a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság 
megítélése szerint az irányító hatóság azon döntése, hogy a pályázatok újbóli – a módosított 
feltételekhez igazodó – benyújtását kéri, az említett okok miatt körültekintőnek minősíthető és 
mind a román állam, mind a potenciális kedvezményezettek javára szolgál, továbbá megfelel 
az Unió érdekeinek.

Ezért a Bizottság – jóllehet együtt érez azokkal a pályázókkal, akiket ez a kellemetlen helyzet 
sújt – úgy vélekedik, hogy a petíció benyújtójának az elszenvedett kellemetlenség ellenére is 
érdekében áll pályázatát az Európai Halászati Alap irányító hatósága által kibocsátott új 
pályázati felhívásoknak megfelelően felülvizsgálni és újra benyújtani.


