
CM\829552LT.doc PE448.739v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

2.9.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0269/2010 dėl problemų, kurių kilo pakeitus vadovą, skirtą paraiškų 
teikėjams, siekiantiems gauti paramą iš Europos žuvininkystės fondo pagal 
Žuvininkystės veiklos programos Rumunijai (2007–2013) 2 prioritetinę kryptį 
(2.1 priemonę), kurią pateikė Rumunijos pilietis Lucian Voicu-Dungan įmonės 
„SC Aquasturo Proiect S.R.L.“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kurio mikroįmonė pateikė projektą, kuriam siekiama gauti paramą iš 
Europos žuvininkystės fondo pagal Žuvininkystės veiklos programos Rumunijai (2007–
2013 m.) 2 prioritetinę kryptį (2.1 priemonę), ginčija sprendimą, kuriuo Rumunijos valdžios 
institucijų, atsižvelgusių į atitinkamo Komisijos generalinio direktorato rekomendacijas, 
nurodymu valdymo institucija padarė keletą konkurso kriterijų ir vadovo, skirto paraiškų 
teikėjams, pakeitimų, susijusių su konkurso vykdymu ir projektų pateikimu. Jis nurodo, kad 
po projekto pateikimo praėjus penkiems mėnesiams jis faksu gavo raštą, kuriame patariama 
atsiimti projektą, nes pasikeitė teisės aktų nuostatos ir peržiūrėti atrankos kriterijai. Peticijos 
pateikėjas teigia, kad vadovo nuostatų, kai paraiškos jau yra vertinamos, pakeitimai yra 
neteisėti, taip pat tvirtina, kad naujoje dokumento redakcijoje yra subjektyvių ir dviprasmiškų 
kriterijų. Jis teigia, kad priimant pakeitimus trūko skaidrumo, ir prašo leisti susipažinti su 
atitinkamais dokumentais.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Peticijos pateikėjas nesutinka su Rumunijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministro atsiųstu 



PE448.739v01-00 2/3 CM\829552LT.doc

LT

raginimu atsiimti šį 2009 m. birželio mėn. pateiktą projektą ir, pataisius jį atsižvelgiant į 
paraiškų teikėjams skirtą vadovą, kurį parengė naujoji valdymo institucija ir kuris taikomas 
2010 m. EŽF veiksmų programoms, vėl jį pateikti.

Per pastaruosius dvejus metus Rumunija, įgyvendindama EŽF veiksmų programas, dėl rimtų 
šiuo tikslu sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos trūkumų susidurdavo su vis didesniais 
sunkumais. Išnagrinėjusi šią sistemą, 2008 m. gruodžio mėn. Rumunijos audito institucija 
pateikė neigiamą nuomonę, kurioje nustatė pagrindines visų institucijų, dalyvaujančių 
valdymo ir kontrolės sistemoje, problemas. Svarbiausios Rumunijos audito institucijos 
išvados apėmė šiuos punktus:
– Ne visos ES reglamentuose nustatytos funkcijos buvo priskirtos valdymo arba atitinkamai 
sertifikavimo institucijai.
– Nei valdymo, nei sertifikavimo institucija ar mokėjimų agentūra iki galo neužtikrino, kad 
būtų laikomasi funkcijų atskyrimo principo.
– Veiksmų (projektų) pateikimo, vertinimo ir atrankos procedūros buvo netobulos.
– Rasta išlaidų deklaravimo procedūrų trūkumų, susijusių su funkcijų atskyrimu, mokėjimo 
paraiškų archyvavimu ir paramos gavėjų patikrinimu, kaip nurodyta EB reglamento 
1198/2006 59 straipsnio b punkte.
– Nustatyta produktų tiekimo bei paslaugų teikimo patvirtinimo ir finansuotinų išlaidų 
atrankos, atsižvelgiant į funkcijų atskyrimą ir nacionalinių bei Bendrijos teisės aktų dėl 
valstybės pagalbos laikymąsi, trūkumų.
– Nėra kompiuterizuotų apskaitos, stebėsenos ir finansinės atskaitomybės sistemų, kaip 
reikalaujama pagal EB reglamento 1198/2006 57 straipsnio d punktą ir 59 straipsnio c punktą.
– Rasta rimtų tinkamos audito sekos užtikrinimo trūkumų.
– Rasta mokėjimų patvirtinimo trūkumų.
– Rasta informavimo apie pažeidimus ir stebėsenos procedūrų trūkumų. 
– Išlaidų atitikimo finansavimo reikalavimams taisyklės, nustatytos nacionaliniu lygmeniu, 
neapima visų tipų veiksmų, numatytų pagal EŽF.

Atlikusi EŽF įgyvendinimo padėties vertinimą, Komisija 2009 m. nusiuntė Rumunijos 
valdžios institucijoms laišką, kad svarbiausios problemos nepašalintos, ypač turint mintyje 
Nacionalinės žuvininkystės ir akvakultūros agentūros, kuri yra EŽF valdymo institucija, 
valdymo gebėjimus. 

Atsižvelgdamos į tai, Rumunijos valdžios institucijos nusprendė pertvarkyti EŽF valdymo ir 
kontrolės sistemas ir perduoti Nacionalinės žuvininkystės ir akvakultūros agentūros valdymo 
institucijos įgaliojimus naujam generaliniam direktoratui, įsteigtam prie Žemės ūkio ir kaimo 
plėtros ministerijos specialiai šiuo tikslu. 

Deja, galimiems EŽF paramos gavėjams buvo padaryta žala dėl silpnos valdymo ir kontrolės 
sistemos, sukurtos siekiant įgyvendinti EŽF veiksmų programą Rumunijoje.

Kvietimai teikti pasiūlymus, kuriuos Nacionalinės žuvininkystės ir akvakultūros agentūros 
valdymo institucija paskelbė 2009 m., ne visiškai atitiko ES teisės aktus, kai kurie trūkumai 
buvo susiję su atitikimu finansavimo reikalavimams (pvz., bendro finansavimo procentinės 
dalys neatitiko Reglamento 1198/2006 II priedo, finansavimo reikalavimus atitinkantys 
paramos gavėjai ne visiškai atitiko Reglamentą 1198/2006, atitikimo finansavimo 
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reikalavimams taisyklės ne visiškai atitiko reglamentus 1198/2006 ir 498/2007 bei 
Direktyvą 77/338/EEB). Vadove taip pat nebuvo svarbiausios informacijos apie atrankos ir 
skundų pateikimo procedūras, taip pat apie paramos gavėjų teises ir prievoles.

Taigi buvo didelė rizika, kad dėl šių trūkumų galėjo būti padaryta pažeidimų ir imtasi 
finansinių korekcinių priemonių skiriant EŽF lėšas Rumunijai ir būtų susigrąžintos lėšos, 
išmokėtos paramos gavėjams, atrinktiems pagal minėtuosius kvietimus teikti pasiūlymus.

Prieš persvarstydama paraiškų teikėjams skirtą vadovą, valdymo institucija EŽF veiksmų 
programų stebėsenos komitetui pateikė tvirtinti peržiūrėtus atitikimo finansavimui ir atrankos 
reikalavimus, kurie apima žuvininkystės sektoriaus atstovus, pakeitimus, patvirtintus siekiant, 
kad reikalavimai visiškai atitiktų ES teisės aktus (reglamentus 1198/2006 ir 498/2007 bei 
Direktyvą 77/338/EEB). Su Stebėsenos komiteto posėdžių protokolais, įskaitant 2010 m. 
vasario 9 d. įvykusio posėdžio, kuriame buvo nagrinėjama 2009 m. paskelbtų kvietimų teikti 
pasiūlymus padėtis, taip pat atrankos kriterijų persvarstymas ir papildymas, protokolą, buvo 
galima susipažinti Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministerijos tinklavietėje 
(http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=2008&self=20) nuo pat jų patvirtinimo dienos.

Taigi Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministerija paragino asmenis, 2009 m. pateikusius 
projektus, juos atsiimti ir pataisyti atsižvelgiant į 2010 m. pradėtą taikyti naują paraiškų 
teikėjams skirtą vadovą. Dėl šio požiūrio buvo diskutuojama ir susitarta su Komisijos 
tarnybomis siekiant paaiškinti teisinius reikalavimus ir išvengti pažeidimų. 

Tai, kad įmonės, kuriai atstovauja peticijos pateikėjas, pateiktas projektas buvo paskelbtas 
priimtinu ankstesniu etapu, nėra tas pats, kad galutinė projekto atranka finansavimui ir 
valdymo institucija teisiškai neprivalo atrinkti šio projekto ir (arba) baigti atrankos 
procedūros. Priešingai, tęsiant techninį ir finansinį projektų, pateiktų pagal ankstesnį kvietimą 
teikti pasiūlymus, vertinimą būtų kilusi didelė ir nepriimtina pažeidimų rizika. Taigi buvo 
nuspręsta baigti šią ankstesnę procedūrą.

Išvados
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir į šiuo metu turimą informaciją, Komisija mano, 
kad valdymo institucijos veiksmai, t. y. prašymas iš naujo pateikti projektus atsižvelgiant į 
pakeistas sąlygas, kaip paaiškinta pirmiau, buvo išmintingi ir naudingi Rumunijos valstybei ir 
galimiems paramos gavėjams, taip pat buvo paisoma Sąjungos interesų.

Taigi, nors Komisija supranta visus paraiškų teikėjus, kurie pateko į šią nepavydėtiną padėtį, 
ji mano, kad pačiam peticijos pateikėjui naudinga, neatsižvelgiant į patirtus nepatogumus, 
pataisyti ir iš naujo pateikti paraišką atsižvelgiant į naujus EŽF valdymo institucijos kvietimus 
teikti pasiūlymus.“


