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Kumitat għall-Petizzjonijiet

2.9.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0269/2010, ippreżentata minn Lucian Voicu-Dungan, ta’ 
nazzjonalità Rumena, f’isem SC Aquasturo Proiect S.R.L., dwar il-problemi 
kkawżati minn tibdiliet fil-Gwida għall-applikanti għal għajnuna skont Assi 
Prijoritarju (Miżura 2.1) tal-Programm Operazzjonali għas-Sajd fir-
Rumanija 2007-2013 iffinanzjat mill-Fond Ewropew għas-Sajd

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li l-mikrointrapriża tiegħu ssottomettiet proġett għal sussidji mill-Fond 
Ewropew għas-Sajd skont l-Assi Prijoritarju 2 (Miżura 2.1) tal-Programm Operazzjonali 
għas-Sajd fir-Rumanija 2007-2013, qed jikkontesta d-deċiżjoni mill-awtoritajiet Rumeni li, 
fuq rakkomandazzjoni tad-direttorat ġenerali relevanti tal-Kummissjoni, introduċa numru ta’ 
tibdiliet, permezz tal-Awtorità ta’ Ġestjoni, fir-rigward ta’ kriterji ta’ selezzjoni u fil-Gwida 
għal applikanti wara t-tnedija ta’ proċeduri u s-sottomissjoni tal-proġetti. Huwa jindika li, 
ħames xhur wara li ssottometta l-proġett, huwa rċieva faks li infurmah biex jirtirah minħabba 
tibdiliet fil-qafas leġiżlattiv u reviżjoni tal-kriterji ta’ selezzjoni. Il-petizzjonant jargumenta li 
l-fatt li wieħed jaqleb għall-Gwida waqt li jkunu qed jiġu evalwati l-applikazzjonijiet, huwa 
illegali u jsostni li l-verżjoni l-ġdida tinkludi numri ta’ kriterji suġġettivi u ambigwi. Huwa 
jallega nuqqas ta’ trasparenza fir-rigward tat-tibdiliet u qed ifittex aċċess għad-
dokumentazzjoni relevanti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 17 Ġunju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 2 Settembru 2010.

Il-petizzjonant qiegħed jipprotesta kontra l-istedina mibgħuta mill-Ministeru tal-Biedja u l-
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Iżvilupp Rurali fir-Rumanija ħalli jirtira l-proġett tiegħu sottomess f’Ġunju 2009 u 
jissottometti mill-ġdid iżda mhux qabel ma jkun irrevedieh skont il-Linji-Gwida għall-
Applikanti mnedijin mill-Awtoritajiet Ġestriċi l-ġdida għall-Programm Operattiv tal-FES fl-
2010.

Fis-sentejn li għaddew, id-diffikultajiet tar-Rumanija fl-implimentazzjoni tal-PO FES kibru, 
minħabba d-dgħjufiet serji tas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll li waqqfet f’dan is-sens. Wara li 
għamlet analiżi ta' din is-sistema, f'Diċembru 2008, l-Awtorità Rumena tal-Verifika tat 
opinjoni negattiva u identifikat il-problemi fundamentali fil-livell tal-istituzzjonijiet kollha 
involuti fis-sistema ta’ ġestjoni u kontroll. L-aktar punti siewja li sabet l-Awtorità Rumena 
tal-Verifika kienu jinkludu:
- mhux il-funzjonijiet fundamentali kollha kontemplati fir-Regolamenti tal-UE kienu 
attribwiti lill-Awtorità Ġestriċi, rispettivament lill-Awtorità Ċertifikatriċi
- il-prinċipju tas-separazzjoni tal-funzjonijiet ma ġiex żgurat kompletament la mill-Awtorità 
Ġestriċi, la mill-Awtorità Ċertifikatriċi u lanqas mill-Awtorità Paganti.
- il-proċeduri għas-sottomissjoni, valutazzjoni u selezzjoni tal-operazzjonijiet/proġetti ma 
kinux kompluti.
- il-proċeduri marbutin mad-dikjarazzjoni tal-ispejjeż ippreżentaw nuqqasijiet f'dak li għandu 
x’jaqsam mas-separazzjoni tal-funzjonijiet, l-arkivjar tat-talbiet għal pagament u l-
aċċertamenti li jridu jsiru fil-livell ta’ benefiċċjarju, skont it-termini tal-artikolu 59(b) tar-
Regolament KE 1198/2006.
- kienu identifikati n-nuqqasijiet fil-proċedura għall-aċċertament tal-għoti tal-prodotti u s-
servizzi u l-eliġibilità tal-infiq f’dak li għandu x’jaqsam mas-separazzjoni tal-funzjonijiet, l-
aċċertament tal-ottemperanza mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u komunitarja dwar l-assistenza 
statali.
- in-non-eżistenza ta’ sistemi kompjuterizzati ta’ kontabilità, monitoraġġ, u rapportaġġ 
finanzjarju biex ikun hemm ottemperanza mal-Artikoli 57(d) u 59(c) tar-Regolament tal-KE 
1198/2006
- nuqqasijiet gravi fl-iżgurar ta’ audit trail adegwata
- nuqqasijiet fil-proċeduri għaċ-ċertifikazzjoni tal-pagamenti
- nuqqasijiet fil-proċeduri għall-monitoraġġ u r-rappurtaġġ tal-irregolaritajiet u għall-irkupru 
tal-fondi mħallsin indebitament 
- ir-regoli tal-eliġibilità, deċiżi f’livell nazzjonali, ma jkoprux it-tipi kollha ta’ operazzjonijiet 
ikkontemplati għall-FES.

Wara valutazzjoni magħmula mill-Kummissjoni dwar il-qagħda tal-implimentazzjoni tal-FES, 
f’Lulju 2009 il-Kummissjoni bagħtet ittra lill-awtoritajiet Rumeni li fiha indikat li għadhom 
jippersistu problemi mill-aktar siewja, l-aktar fir-rigward tal-kapaċità amministrattiva tal-
Aġenzija Nazzjonali għas-Sajd u l-Akkwakultura bħala Awtorità Ġestriċi tal-FES. 

Konsegwentement, l-awtoritajiet Rumeni ħadu d-deċiżjoni li jirriorganizzaw is-sistemi tal-
management u tal-kontrooll tal-FES u li jittrasferixxu r-responsabbiltajiet tal-Awtorità 
Ġestriċi mill-Aġenzija Nazzjonali għas-Sajd u l-Akkwakultura għal Direttorat Ġenerali ġdid 
maħluq speċifikament għal dan l-iskop fi ħdan il-Ministeru tal-Biedja u l-Iżvilupp Rurali. 

Malawguratament, il-benefiċċjarji potenzjali tal-finanzjament tal-FES intlaqtu mid-dgħjufijiet 
tas-sistema ta’ management u kontroll imwaqqfa għall-implimentazzjoni tal-Programm 
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Operazzjonali tal-FES fir-Rumanija.

Is-sejħiet għall-proposti mnedijin fl-2009 mill-Aġenzija Nazzjonali għas-Sajd bħala Awtorità 
Ġestriċi ma rrispettawx bis-sħiħ il-leġiżlazzjoni tal-UE, u wħud min-nuqqasijiet kienu dwar 
il-kriterji għall-eliġibilità. (Fi kliem ieħor, ir-rati ta’ konfinanzjament ma kinux inlinja mal-
Anness II tar-Regolament 1198/2006, il-benefiċjarji eliġibbli ma kinux kompletament 
konformi mar-Regolament 1198/2006, ir-regoli tal-eliġibilità ma kinux jirrispettaw 
kompletament ir-Regolamenti 1198/0006 u 498/2007 u d-Direttiva 77/338/KEE.) Barra 
minhekk, mil-linji-gwida kienet nieqsa informazzjoni mill-aktar siewja dwar il-proċeduri ta' 
selezzjoni u ta' appell u dwar il-jeddijiet u l-obbligi tal-benefiċjarji.

Konsegwentement, kien hemm riskju għoli li dawn in-nuqqasijiet setgħu jwasslu għal 
irregolaritajiet u korrezzjonijiet finanzjarji fl-allokazzjonijiet tal-FES lir-Rumanija u l-irkupru 
tal-fondi mħallsin lill-benefiċjarji li jkunu ġew selezzjonati skont dawk is-sejħiet għall-
proposti.

Qabel ir-reviżjoni tal-linji-gwida għall-applikanti, l-Awtorità Ġestriċi ssottomettiet għall-
approvazzjoni tal-Kumitat tal-Monitoraġġ tal-PO FES il-kriteriji ta' eliġibilità u selezzjoni kif 
reveduti. Il-Kumitat jinkludi rappreżentanti mis-settur tas-sajd. Il-modifiki approvati 
għandhom l-iskop li jġibu lil-linji-gwida inlinja mal-leġiżlazzjoni tal-UE (Regolamenti 
1198/2006 u 498/2007 u d-Direttiva 77/338/KEE). Il-minuti tal-laqgħat tal-Kumitat ta’ 
Monitoraġġ, inklużi dawk tal-laqgħa tad-9/02/2010, li ddiskutiet is-sitwazzjoni tas-sejħiet 
għall-proposti mnedija fl-2009 kif ukoll ir-revizjoni u t-tlestija tal-kriterji ta' selezzjoni, ilhom 
disponibbli fuq il-websajt tal-Ministeru tal-Biedja u l-Iżvilupp Rurali 
(http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=2008&self=20) sa minn mindu ġew adottati.

F'dan il-kuntest, il-Ministeru tal-Biedja u l-Iżvilupp Rurali stieden lil kulmin issottometta l-
proġetti matul l-2009, jirtira u jirrevedi l-proġett tiegħu inlinja mal-Linji-Gwida l-ġodda għall-
applikanti mnedija fl-2010. Dan l-approċċ ġie diskuss u miftiehem mas-servizzi tal-
Kummissjoni, biex ikunu kkjarifikati r-rekwiżiti ġuridiċi u jiġu evitati l-irregolaritajiet. 

Il-fatt li l-proġett sottomess mill-kumpanija rappreżentata mill-petizzjonant ġie dikjarat 
ammissibbli u eliġibbli fi stadju aktar bikri ma huwiex ekwivalenti għas-selezzjoni finali tal-
proġett għal finanzjament u ma jimplika l-ebda obbligu legali da parti tal-Awtorità Ġestriċi li 
tisselezzjona l-proġett u/jew tlesti dik il-proċedura ta' selezzjoni. Bil-kontra, il-kontinwazzjoni 
bil-valutazzjoni teknika u finanzjarja tal-proġetti sottomessi skont is-sejħiet preċedenti għal 
proposti setgħet twassal għal riskju kbir u inaċċettabbli ta' irregolaritajiet. Għalhekk ġie deċiż 
li l-proċedura preċedenti tintemm.

Konklużjonijiet
Invista ta' kulma ntqal hawn fuq u abbażi tal-informazzjoni disponibbli bħalissa, il-
Kummissjoni tikkunsidra għalhekk li l-approċċ li mxiet bih l-Awtorità Ġestriċi li titlob li jkun 
hemm sottomissjoni mill-ġdid tal-proġetti skont il-kundizzjonijiet kif reveduti u kif jingħad 
aktar ’il fuq, kien approċċ prudenti u ta’ benefiċċju tal-Istat Rumen u tal-benefiċjarji 
potenzjali, kif ukoll kif f’rispett lejn l-interessi tal-Unjoni.

Għalhekk minkejja li l-Kummissjoni għandha simpatija lejn l-applikanti kollha li jinsabu f’din 
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is-sitwazzjoni sfortunata, tqis li huwa fl-interess tal-petizzjonant, minkejja l-inkonvenjent 
inkors, li jirrevedi u jissottometti mill-ġdid l-applikazzjoni, inlinja mas-sejħiet il-ġodda għall-
proposti mnedijin mill-Awtorità Ġestriċi għall-FES.


