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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0269/2010 ingediend door Lucian Voicu-Dungan (Roemeense 
nationaliteit), namens SC Aquasturo Proiect S.R.L., over ongemakken 
veroorzaakt door de wijziging van de Gids voor de aanvrager voor maatregel 2.1 
van Prioriteitsas 2 van het Operationeel visserijprogramma van Roemenië 2007-
2013, dat wordt gefinancierd door het Europees Visserijfonds

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, wiens micro-onderneming een project heeft ingediend voor het verkrijgen van 
financiering uit het Europees Visserijfonds in het kader van maatregel 2.1 van Prioriteitsas 2 
van het Operationeel Visserijprogramma (POP) van Roemenië voor de periode 2007-2013, 
bekritiseert het besluit van de Roemeense autoriteiten, die op advies van de bevoegde 
algemene directies van de Europese Commissie na aanvang van de procedure en na indiening 
van de projecten een reeks wijzigingen zouden hebben doorgevoerd op het niveau van de 
beheersautoriteit van de selectiecriteria en van de Gids voor de aanvrager. Indiener stelt dat 
hij vijf maanden na indiening van zijn project een fax heeft ontvangen waarin hem werd 
geadviseerd zijn project in te trekken omdat er wijzigingen waren doorgevoerd in het 
wettelijke kader en de selectiecriteria waren herzien. Indiener is van mening dat het aanpassen 
van de Gids tijdens de beoordelingsprocedure onrechtmatig is en beweert dat de nieuwe Gids 
een aantal subjectieve en onduidelijke criteria bevatten. Hij laakt het gebrek aan transparantie 
met betrekking tot de wijzigingen en vraagt toegang tot de documenten hieromtrent.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.
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Indiener protesteert tegen het verzoek dat het Roemeens ministerie van Landbouw en 
Plattelandsontwikkeling hem gestuurd heeft om zijn in juni 2009 ingediende project in te 
trekken en opnieuw in te dienen wanneer het in overeenstemming is gebracht met de Gids 
voor de aanvrager die de nieuwe beheersautoriteit voor het Operationele Visserijprogramma 
in 2010 heeft uitgegeven.

De voorbije twee jaar had Roemenië almaar meer problemen met de uitvoering van het 
Operationele Visserijprogramma als gevolg van de ernstige tekortkomingen van het in dit 
verband opgezette beheer- en controlesysteem. De Roemeense auditinstantie heeft dit systeem 
geanalyseerd en in december 2008 een negatief advies uitgebracht waarin de voornaamste 
problemen binnen alle bij het beheer- en controlesysteem betrokken instellingen 
geïdentificeerd werden. Dit waren de belangrijkste bevindingen van de Roemeense 
auditinstantie:
- de in de EU-verordeningen voorziene kernfuncties waren niet allemaal toegekend aan de 
beheersautoriteit respectievelijk de certificeringsautoriteit;
- de beheersautoriteit, de certificeringsautoriteit en het betaalorgaan eerbiedigden geen van 
allen ten volle het beginsel van de scheiding van functies;
- de procedures voor de indiening, beoordeling en selectie van verrichtingen/projecten waren 
onvolledig;
- de procedures voor de aangifte van uitgaven vertoonden gebreken op het vlak van de 
scheiding van functies, de archivering van betalingsverzoeken en de controles met betrekking 
tot de begunstigden (artikel 59, letter b, van verordening (EG) nr. 1198/2006);
- er werden ook gebreken op het vlak van de scheiding van functies en de controle van de 
naleving van de nationale en communautaire wetgeving inzake overheidssteun vastgesteld in 
de procedure voor de controle van de levering van de producten en diensten en in de 
controleprocedure voor de subsidiabiliteit van uitgaven;
- computersystemen voor accounting, monitoring en financiële verslaglegging – vereist 
volgens artikel 57, letter d, en artikel 59, letter c, van verordening (EG) nr. 1198/2006 – waren 
niet voorhanden;
- ernstige tekortkomingen voor wat de veiligstelling van een adequaat controlespoor betreft;
- tekortkomingen in de procedures voor de certificering van betalingen;
- tekortkomingen in de procedures voor het monitoren en melden van onregelmatigheden en 
voor het recupereren van onterecht betaalde subsidies; 
- de op nationaal niveau vastgestelde subsidiabiliteitsvoorschriften dekten niet alle voor het 
Europees Visserijfonds voorziene types verrichtingen.

Na beoordeling van de stand van zaken van de uitvoering van het Europees Visserijfonds 
heeft de Commissie de Roemeense autoriteiten in juli 2009 een brief gestuurd waarin zij 
meedeelde dat een aantal hoofdproblemen bleef bestaan, in het bijzonder voor wat betreft de 
administratieve capaciteit van het Nationale Agentschap voor visserij en aquacultuur in zijn 
rol van beheersautoriteit voor het Europees Visserijfonds. 

Daarop besloten de Roemeense autoriteiten het beheer- en controlesysteem voor het 
Visserijfonds te wijzigen en de functie van beheersautoriteit over te hevelen van het Nationale 
Agentschap voor visserij en aquacultuur naar een nieuw, speciaal hiertoe opgericht 
directoraat-generaal binnen het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling. 
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Jammer genoeg hebben de gebreken van het voor de uitvoering van het Operationale 
Visserijprogramma in Roemenië opgerichte beheer- en controlesysteem gevolgen gehad voor 
de potentiële begunstigden van middelen uit het Europees Visserijfonds.

De in 2009 door het Nationale Agentschap voor visserij en aquacultuur als beheersautoriteit 
gelanceerde oproepen tot indiening van voorstellen waren niet volledig in overeenstemming 
met de EU-wetgeving. Een aantal van de tekortkomingen betroffen de subsidiabiliteitscriteria 
(zo kwamen de medefinancieringspercentages niet overeen met bijlage II van verordening 
(EG) nr. 1198/2006, waren de voor subsidie in aanmerking komende begunstigden niet geheel 
conform met verordening (EG) nr. 1198/2006, en waren de subsidiabiliteitscriteria niet 
volledig in overeenstemming met verordeningen (EG) nrs. 1198/2006 en 498/2007 en met 
richtlijn 77/338/EEG). Daarnaast ontbrak in de richtsnoeren essentiële informatie over de 
selectie- en appelprocedures en over de rechten en plichten van de begunstigden.

Er bestond dan ook een grote kans dat deze gebreken tot onregelmatigheden in en financiële 
correcties van de in het kader van het Europees Visserijfonds aan Roemenië toegewezen 
middelen zouden leiden, alsook tot de terugvordering van de aan de via deze oproepen tot 
indiening van voorstellen geselecteerde begunstigden betaalde middelen.

Vóór de herziening van de Gids voor de aanvrager legde de beheersautoriteit de gewijzigde 
subsidiabiliteits- en selectiecriteria ter goedkeuring voor aan het toezichtcomité voor het 
Operationele Visserijprogramma, waarin vertegenwoordigers uit de visserijsector zetelen, 
zodat de wijzigingen volledig in overeenstemming waren met de EU-wetgeving 
(verordeningen (EG) nrs. 1198/2006 en 498/2007 en richtlijn 77/338/EEG). De notulen van 
de bijeenkomsten van het toezichtcomité – inclusief die van de vergadering van 
9 februari 2010, waarop de situatie van de in 2009 gelanceerde oproepen tot indiening van 
voorstellen en de herziening en vervollediging van de selectiecriteria werden besproken – zijn 
sinds hun goedkeuring beschikbaar op de website van het ministerie van Landbouw en 
Plattelandsontwikkeling (http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=2008&self=20).

In deze context verzocht het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling al wie in de 
loop van 2009 projecten had ingediend, hun projecten in te trekken en te herzien in 
overeenstemming met de nieuwe Gids voor de aanvrager uit 2010. Deze aanpak werd samen 
met de diensten van de Commissie besproken en goedgekeurd met als doel de wettelijke 
vereisten duidelijk te stellen en onregelmatigheden te vermijden. 

Het feit dat het project dat was ingediend door het door indiener vertegenwoordigde bedrijf in 
een eerder stadium ontvankelijk en voor subsidie in aanmerking komend werd verklaard, 
betekent niet dat het project definitief voor financiering werd geselecteerd en vormt geen 
wettelijke verplichting voor de beheersautoriteit om het project te selecteren en/of de 
selectieprocedure in kwestie te voltooien. Integendeel, de voortzetting van de technische en 
financiële beoordeling van projecten die waren ingediend in het kader van vorige oproepen tot 
indiening, zou tot een aanzienlijk en onaanvaardbaar risico op onregelmatigheden geleid 
hebben. Daarom is besloten deze vorige procedure stop te zetten.

Conclusies

Gezien het voorgaande en op basis van de momenteel beschikbare informatie is de Commissie 
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van mening dat de beslissing van de beheersautoriteit om te eisen dat projecten opnieuw 
worden ingediend volgens de herziene voorwaarden, zoals hoger is uitgelegd, voorzichtig was 
en in het voordeel van zowel de Roemeense staat als de potentiële begunstigden, en 
bovendien van respect getuigt voor de belangen van de Europese Unie.

Hoewel de Commissie begrip heeft voor alle aanvragers die zich in deze betreurenswaardige 
situatie bevinden, vindt zij daarom dat het in het belang is van de indiener, ondanks het 
ongemak, om zijn aanvraag te herzien en opnieuw in te dienen in overeenstemming met de 
nieuwe oproepen tot indiening van voorstellen die de beheersautoriteit voor het Visserijfonds 
gelanceerd heeft.


