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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

2.9.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0269/2010,ko „SC Aquasturo Proiect S.R.L.” vārdā 
iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Lucian Voicu-Dungan, par 
problēmām, ko radīja grozījumi pieteikumu iesniedzējiem paredzētajās 
vadlīnijās attiecībā uz atbalstu saskaņā ar Rumānijas Zivsaimniecības fonda 
darbības programmas 2007.–2013. gadam 2. prioritātes asi (2.1. pasākums), 
ko finansē Eiropas Zivsaimniecības fonds

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kura mikrouzņēmums ir iesniedzis projektu Eiropas 
Zivsaimniecības fonda subsīdiju saņemšanai saskaņā ar Rumānijas Zivsaimniecības darbības 
programmas 2007.–2013. gadam 2. prioritātes asi (2.1. pasākums), apstrīd Rumānijas varas 
iestāžu lēmumu, ar kuru pēc attiecīgā Komisijas ģenerāldirektorāta ieteikuma un ar vadības 
iestādes starpniecību tika ieviesti vairāki grozījumi attiecībā uz atlases kritērijiem, kā arī 
pieteikumu iesniedzējiem paredzētajās vadlīnijās pēc tam, kad procedūras un projektu 
iesniegšana jau bija uzsākta. Viņš norāda, ka piecus mēnešus pēc projekta iesniegšanas viņš 
saņēma faksu ar paziņojumu, ka viņam jāatsauc savs projekts sakarā ar grozījumiem tiesiskajā 
regulējumā un atlases kritēriju pārskatīšanu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka grozījumi 
pieteikumu iesniedzējiem paredzētajās vadlīnijās ir nelikumīgi un uzskata, ka jaunajā versijā 
ietverti vairāki subjektīvi un neskaidri kritēriji. Viņš norāda uz pārredzamības trūkumu 
attiecībā uz grozījumiem un lūdz piekļuvi attiecīgajiem dokumentiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 17. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī
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Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret Rumānijas Lauksaimniecības un lauku attīstības 
ministrijas uzaicinājumu atsaukt viņa 2009. gada jūnijā iesniegtu projektu un iesniegt to no 
jauna, pārstrādājot to atbilstoši pieteikuma iesniedzējiem paredzētajām vadlīnijām, kuras 
2010. gadam paredzējusi jaunā EFZ darbības programmas Pārvaldības iestāde.

Iepriekšējo divu gadu laikā Rumānijā palielinājušās grūtības EFZ darbības programmas 
īstenošanā, kā konstatēts — nopietnu pārvaldības un kontroles sistēmas trūkumu dēļ. 
Rumānijas Revīzijas iestāde, analizējot šo sistēmu, 2008. gada decembrī sniegusi negatīvu 
atzinumu, identificējot galvenās problēmas to iestāžu līmenī, kas iesaistītas pārvaldības un 
kontroles sistēmā. Rumānijas Revīzijas iestādes galvenie secinājumi attiecas uz šādiem 
faktiem:
– ne visas ES regulās paredzētās galvenās funkcijas deleģētas Pārvaldības iestādei, respektīvi, 
Apstiprināšanas iestādei;
– funkciju sadales princips nav pilnībā nodrošināts ne Pārvaldības iestādē, ne Apstiprināšanas 
iestādē, ne arī Maksātājaģentūrā;
– darbību un projektu iesniegšanas, novērtēšanas un atlases procedūras bijušas nepilnīgas;
– konstatēti trūkumi izdevumu deklarācijās attiecībā uz funkciju sadali, maksājumu 
pieprasījumu arhivēšanu un saņēmēju līmenī uz vietas veiktajām pārbaudēm saskaņā ar EK 
Regulas Nr. 1198/2006 59. panta b) punktu;
– trūkumi konstatēti arī funkciju sadalē, lai pārbaudītu procedūras attiecībā uz preču piegādēm 
un pakalpojumu sniegšanu, kā arī izdevumu finansēšanas pamatotību, turklāt trūkumi ir arī 
kontrolē attiecībā uz to, vai ievēroti valsts līmeņa un Kopienas tiesību akti, kas reglamentē 
valsts atbalstu;
– grāmatvedības, kontroles un finanšu pārskatu datorizētu sistēmu neesamība, kas ir pretrunā 
ar EK Regulas Nr. 1198/2006 57. panta d) punktu un 59. panta c) punktu;
– nopietni trūkumi atbilstīgas revīzijas posmu izsekojamības nodrošināšanā;
– trūkumi maksājumu apstiprināšanas procedūrās;
– trūkumi uzraudzības kārtībā un pārkāpumu pārskatu sniegšanas procedūrās saistībā ar 
pārkāpumiem un nepareizi izmaksāto līdzekļu atgūšanu; 
– valsts līmenī pieņemtie noteikumi par izdevumu pamatotību neatbilst pilnībā visiem darbību 
veidiem, kas paredzēti attiecībā uz EZF;

Saskaņā ar Komisijas veikto novērtējumu par situāciju EZF finansēto programmu īstenošanā 
tā 2009. gada jūlijā Rumānijas iestādēm nosūtījusi vēstuli, norādot uz pastāvošajām 
problēmām, jo īpaši attiecībā uz Valsts zivsaimniecības un lauksaimniecības aģentūras 
administratīvo spēju, kas ir EZF pārvaldības iestāde. 

Rezultātā Rumānijas iestādes pieņēma lēmumu reorganizēt EZF pārvaldības un kontroles 
sistēmas un pārvaldības iestādes pienākumus noteikt šim nolūkam īpaši izveidotam 
ģenerāldirektorātam Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrijā, atbrīvojot šīs 
kompetences Valsts zivsaimniecības un lauksaimniecības aģentūru. 

Diemžēl iespējamie EZF finansējuma saņēmēji cietuši pārvaldības un kontroles sistēmas 
trūkumu rezultātā, kura tika izveidota EZF darbības programmas īstenošanai Rumānijā.

Uzaicinājumi iesniegt pieteikumus dalībai finansējuma programmās, kurus publiskojusi 
Valsts zivsaimniecības aģentūra, kas veica fonda pārvaldības iestādes funkcijas, pilnībā 
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neatbilda ES tiesību aktiem, un daži trūkumi attiecās uz kritērijiem izdevumu pamatotībai. 
(Piemēram, līdzfinansējuma proporcija neatbilda Regulas Nr. 1198/2006 II pielikuma 
noteikumiem, saņēmēji, kuri varētu saņemt finansējumu, pilnībā neatbilda Regulas 
Nr. 1198/2006 noteikumiem, izdevumu pamatotība pilnībā neatbilda Regulai Nr. 1198/2006 
un Nr. 498/2007, un Direktīvai 77/338/EEK.) Turklāt vadlīnijās nebija iekļauta svarīga 
informācija par atlases procedūru un pārsūdzēšanas kārtību, kā arī attiecībā uz saņēmēju 
tiesībām un pienākumiem.

Rezultātā radās ievērojams risks, ka šie trūkumi varētu izraisīt pārkāpumus un finanšu 
korekcijas EZF līdzekļu piešķiršanā Rumānijai, kā arī būt par iemeslu izmaksāto līdzekļu 
atgūšanai no tiem saņēmējiem, kurus atlasītu saskaņā ar minētajiem uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus.

Pirms pieteikumu iesniedzējiem paredzēto vadlīniju pārskatīšanas Pārvaldības iestāde EZF 
darbības programmas Uzraudzības komitejai, kuras sastāva iekļauti zivsaimniecības nozares 
pārstāvji, iesniedza apstiprināšanai pārskatītos pamatotības un atlases kritērijus, un 
apstiprināto pārveidojumu mērķis bija kritērijus pilnībā saskaņot ar ES tiesību aktiem (Regulu 
Nr. 1198/2006 un Nr. 498/2007, un Direktīvu 77/338/EEK). Uzraudzības komitejas 
sanāksmju, tostarp arī 2010. gada 9. februārī notikušās sanāksmes protokoli, kurās tika 
apspriesta situācija attiecībā uz 2009. gadā publiskotajiem uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus, kā arī pārskatītie un papildinātie atlases kritēriji ir jau kopš to pieņemšanas 
pieejami Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrijas tīmekļa vietnē 
(http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=2008&self=20).

Šajā sakarībā Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrija tos, kas iesnieguši projektus 
2009. gadā, aicinājusi atsaukt savus projektus un pārstrādāt tos atbilstoši jaunajām, 
pieteikumu iesniedzējiem paredzētajam vadlīnijām, kuras publiskotas 2010. gadā. Ar 
Komisijas dienestiem šāda pieeja ir apspriesta, un šie dienesti to akceptējuši, lai precīzi 
noteiktu tiesiskās prasības un izvairītos no pārkāpumiem. 

To, ka konkrētais projekts, ko agrākā laikposmā iesniedzis lūgumraksta iesniedzēja 
pārstāvētais uzņēmums, iepriekš atzīts par pieņemamu un pamatotu, nevar uzskatīt par 
ekvivalentu projekta galīgajai atlasīšanai finansējuma piešķiršanai, un šī atzīšana programmas 
Pārvaldības iestādei nav juridiski saistoša, lai izvēlētos tieši šo projektu un/vai pabeigtu 
atlases procedūru. Gluži pretēji, atbilstoši iepriekšējam uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus 
saņemto projektu tehniskā un finansiālā novērtējuma turpināšana varētu izraisīt ievērojamu un 
nepieļaujamu risku, ka notiek pārkāpumi. Tālab tika nolemts pārtraukt šo iepriekšējo 
procedūru.

Secinājumi

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto un balstoties uz pašreiz pieejamo informāciju, Komisija 
uzskata, ka Pārvaldības iestādes izvēlētā metode pieprasīt projektu iesniegšanu no jauna 
atbilstīgi pārskatītajiem kritērijiem, kuri izklāstīti iepriekš, bija apdomīga un atzīstama par 
lietderīgu gan Rumānijas valsts, gan potenciālo saņēmēju interesēs, kā arī — ka, šādu metodi 
piemērojot, tiek ņemtas vērā Savienības intereses.

Tālab Komisija — kaut arī tā izjūt visdziļākās simpātijas pret visiem pieteikumu 
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iesniedzējiem neveiksmīgajā situācijā, kurā tie atrodas, — uzskata, ka šādā veidā rīkoties pat 
ir lūgumraksta iesniedzēja interesēs, kaut gan viņš, protams, ir spiests pārstrādāt savu 
pieteikumu un iesniegt to no jauna atbilstoši EZF Pārvaldības iestādes publiskotajiem 
jaunajiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus.


