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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

2.9.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy : Petycji 0269/2010, którą złożył Lucian Voicu-Dungan (Rumunia) w imieniu 
SC Aquasturo Proiect S.R.L., w sprawie problemów spowodowanych przez 
zmiany w wytycznych dla wnioskodawców w odniesieniu do pomocy 
udzielanej w ramach osi priorytetowej 2 (działanie 2.1) programu 
operacyjnego dla rybołówstwa na lata 2007–2013 w Rumunii, finansowanego 
przez Europejski Fundusz Rybacki

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, którego mikroprzedsiębiorstwo złożyło wniosek o dotację 
z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach osi priorytetowej 2 (działanie 2.1) programu 
operacyjnego dla rybołówstwa na lata 2007–2013 w Rumunii, sprzeciwia się decyzji władz 
rumuńskich, które po zainicjowaniu procedur i złożeniu wniosków, w oparciu o zalecenie 
właściwej dyrekcji generalnej Komisji, wprowadziły za pośrednictwem instytucji 
zarządzającej liczne zmiany dotyczące kryteriów wyboru i wytycznych dla wnioskodawców. 
Informuje on, że pięć miesięcy po złożeniu wniosku otrzymał faks, w którym doradzano mu 
wycofanie wniosku ze względu na zmiany ram legislacyjnych i kryteriów wyboru. Składający 
petycję przekonuje, że zmiana wytycznych w trakcie procesu oceniania wniosków jest 
niezgodna z prawem i utrzymuje, że nowa wersja zawiera wiele subiektywnych 
i dwuznacznych kryteriów. Zarzuca on brak przejrzystości w odniesieniu do tych zmian 
i domaga się dostępu do właściwej dokumentacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji zgodnie z art. 202 ust. 6 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 2 września 2010 r.
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Składający petycję wyraża swój sprzeciw wobec zalecenia otrzymanego od Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wycofania wniosku złożonego w czerwcu 2009 r. i ponownego 
złożenia go po uprzednim dostosowaniu do wytycznych dla wnioskodawców wprowadzonych 
przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym Europejskiego Funduszu Rybackiego 
w roku 2010.

Przez ostatnie dwa lata Rumunia napotykała na coraz więcej trudności z wprowadzaniem 
programu operacyjnego dla rybołówstwa, co spowodowane było poważnymi 
nieprawidłowościami ustanowionego w tym zakresie systemu zarządzania i kontroli. Po 
analizie systemu rumuński organ kontroli wydał w grudniu 2008 r. negatywną opinię 
identyfikująca problemy o kluczowym znaczeniu na poziomie wszystkich instytucji 
uczestniczących w systemie zarządzania i kontroli. Najważniejsze wnioski wyciągnięte przez 
rumuński organ kontroli zawierały poniższe fakty:
- nie wszystkie funkcje przewidziane w rozporządzeniach UE przypisano instytucji 
zarządzającej, odpowiednio organowi certyfikującemu,
- zasada rozdziału funkcji nie została w pełni poszanowana przez instytucję zarządzającą ani 
organ kontroli czy agencję płatniczą,
- procedury dotyczące składania, oceny i wyboru działań/wniosków były niekompletne,
- procedury związane z deklaracją wydatków zawierały braki dotyczące rozdziału funkcji, 
archiwizacji wniosków o płatności oraz weryfikacji przeprowadzanych na poziomie 
beneficjenta, zgodnie z art. 59 ust. b rozporządzenia WE nr 1198/2006,
- wykryto nieprawidłowości w procedurze weryfikacji dostawy towarów i usług oraz 
kwalifikowania wydatków w odniesieniu do rozdziału funkcji, oraz w sprawdzaniu zgodności 
z przepisami krajowymi i wspólnotowymi w sprawie pomocy państwa,
- brak skomputeryzowanych systemów księgowości, monitorowania i sprawozdawczości 
finansowej, przewidzianych w art. 57 ust. d i art. 59 ust. c rozporządzenia WE nr 1198/2006
- znaleziono poważne niedociągnięcia w stosowaniu właściwej ścieżki audytu,
- doszukano się zaniedbań w procedurach poświadczania płatności,
- procedury monitorowania i zgłaszania nieprawidłowości i odzyskiwania środków 
nienależnie wypłaconych zawierały niedociągnięcia, 
- zasady kwalifikacji wyznaczone na poziomie krajowym nie obejmują wszystkich rodzajów 
operacji przewidzianych dla Europejskiego Funduszu Rybackiego. 

Komisja po dokonaniu oceny sytuacji wdrażania Europejskiego Funduszu Rybackiego 
wystosowała w lipcu 2009 r. pismo do władz rumuńskich wskazujące, że kluczowe problemy 
wciąż utrzymują się, zwłaszcza jeśli chodzi o potencjał administracyjny Krajowej Agencji 
Rybołówstwa i Akwakultury funkcjonującej jako instytucja zarządzająca Europejskim 
Funduszem Rybackim. 

W konsekwencji władze Rumunii zadecydowały o dokonaniu zmian w systemach zarządzania 
i kontroli Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz o przekazaniu funkcji instytucji 
zarządzającej pełnionej przez Krajową Agencję Rybołówstwa i Akwakultury specjalnie 
w tym celu utworzonej dyrekcji generalnej przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Niestety potencjalni beneficjenci Europejskiego Funduszu Rybackiego ucierpieli z powodu 
słabych punktów systemu zarządzania i kontroli ustanowionego do celów wdrażania 
programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rybackiego w Rumunii.



CM\829552PL.doc 3/4 PE448.739v01-00

PL

Zaproszenie do składania projektów wystosowane w 2009 r. przez Krajową Agencję 
Rybołówstwa, pełniącą wtedy funkcję instytucji zarządzającej, nie przestrzegało w pełni 
przepisów UE, z czego niektóre niedociągnięcia dotyczyły kryteriów kwalifikacyjnych (tj. 
stawki współfinansowania nie były zgodne z załącznikiem II do rozporządzenia nr 
1198/2006, kwalifikujący się beneficjenci nie zostali wybrani w pełnej zgodzie 
z rozporządzeniem nr 1198/2006, zasady kwalifikacji nie opierały się w pełni na 
rozporządzeniach nr 1198/2006 i 498/2007 oraz na dyrektywie nr 77/338/EWG). Co więcej, 
wytyczne nie zawierały kluczowych informacji związanych z procedurą selekcyjną 
i odwoławczą oraz informacji na temat praw i obowiązków beneficjentów.

W związku z tym, zaistniało ryzyko, że te niedociągnięcia spowodują nieprawidłowości oraz 
korekty finansowe dotyczące środków z Europejskiego Funduszu Rybackiego przyznanych 
Rumunii oraz odzyskiwanie kwot wypłaconych beneficjentom, którzy zostaliby wybrani na 
podstawie tego zaproszenia do składania propozycji.

Przed przeglądem wytycznych dla wnioskodawców instytucja zarządzająca zwróciła się do 
Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Europejskiego Funduszu Rybackiego, 
składającego się m.in. z przedstawicieli sektora rybołówstwa, o zatwierdzenie 
zmodyfikowanych kryteriów kwalifikowalności i wyboru, które stworzone zostały 
z zamiarem zapewnienia pełnej zgodności z prawodawstwem UE (rozporządzeniem nr 
1198/2006 i 498/2007 i dyrektywą nr 77/338/EWG). Protokoły posiedzeń Komitetu 
Monitorującego, również z posiedzenia w dniu 9 lutego 2010 r., na których omawiano 
sytuację wezwań do składania wniosków z roku 2009 oraz przegląd i sfinalizowanie 
kryteriów wyboru, są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=2008&self=20) od momentu ich przyjęcia.

W tym kontekście, wszyscy ci, którzy złożyli wnioski w roku 2009, zostali poproszeni przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wycofanie projektów i ich uaktualnienie w oparciu 
o nowe wytyczne dla wnioskodawców z 2010 r. W celu uniknięcia nieprawidłowości 
i wyjaśnienia wymogów prawnych, metoda ta została uzgodniona ze służbami Komisji.

Fakt, że wniosek przedłożony przez przedsiębiorstwo, które reprezentuje składający petycję, 
został przyjęty i zakwalifikowany we wcześniejszej fazie, nie oznacza wcale ostatecznego 
przyznania temu wnioskowi środków finansowych. Instytucja zarządzająca nie jest również 
prawnie zobowiązana do wybrania tego wniosku i/lub do sfinalizowania tej procedury 
wyboru. Odwrotnie kontynuacja technicznej i finansowej oceny każdej oferty złożonej w 
poprzednim przetargu doprowadziłaby do niedopuszczalnego i wysokiego zagrożenia 
powstania nieprawidłowości. Z tego powodu podjęta została decyzja o zakończeniu 
poprzedniej procedury.

Wnioski
W związku z powyższym i w oparciu o informacje obecnie dostępne, Komisja stwierdza, że 
sposób w jaki postąpiła instytucja zarządzająca zalecając ponowne złożenie wniosków 
zgodnie ze zmodyfikowanymi warunkami, co zostało wyjaśnione powyżej, był rozsądny 
i korzystny zarówno dla państwa rumuńskiego jak i potencjalnych beneficjentów, a także 
uwzględniał interesy Unii.
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Zatem pomimo zrozumienia ze strony Komisji dla tych wnioskodawców, którzy znaleźli się 
w tej trudnej sytuacji, stwierdza ona, że w interesie każdej osoby składającej wniosek, bez 
względu na niedogodności, leży wprowadzenie zmian i ponowne złożenie wniosku 
odpowiadającego nowym zaproszeniom do składania wniosków, ogłoszonym przez instytucję 
zarządzającą Europejskim Funduszem Rybackim.


