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Tárgy: Ciprian Dobre román állampolgár által benyújtott 0628/2010. számú petíció 
a román kormány által az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
folyósított pénzösszegek felhasználásával és kezelésével kapcsolatosan 
felmerült kérdésekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a Halászati és Vidékfejlesztési Kifizetési Ügynökség 
tevékenységét (APDRP), amely Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által (EMVA) 
Romániának nyújtott pénzalapokat kezeli. A petíció benyújtója elsősorban a III. 
Intézkedéscsoport 3.2.2. intézkedése, illetve „A falvak megújítsa és fejlesztése, valamint a 
vidék gazdasági és lakossági közszolgáltatásai és a vidéki örökség védelme” program 
keretében finanszírozott projektekre utal. A petíció benyújtójának állítása szerint az APDRP 
csupán egy hónappal a végső határidő előtt, 2009 júniusában módosította a projektek 
értékelésére vonatkozó ponthatárokat, ami befolyásolta az egész folyamatot.  A petíció 
benyújtója kifogásolja egyes módosítások képtelenségét, ami abban állt, hogy lepontozták az 
ivóvíz és csatornázás bevezetését célzó projektet – jóllehet ez lenne a vidékfejlesztés 
elsődleges feladata – az úthálózat fejlesztésére vonatkozó projektekkel szemben.  A petíció 
benyújtója szerint mindez az úthálózat fejlesztése körül Romániában kialakult, állítólagosan 
intézményesített korrupciónak tulajdonítható. A petíció benyújtója szerint ugyanakkor az 
APDRP által elvégzett ponthatár-módosítás feltehetően kedvezményeket is tartalmazott, és 
úgy véli, hogy a 2009 júniusában finanszírozást elnyert 295 projekt közül csak 38 foglalkozik 
az ivóvíz- és csatornahálózattal, azaz a vidéki infrastruktúra fejlesztésével. A petíció 
benyújtója kéri az ügy kivizsgálását és a jelzett problémák tisztázását.

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 3.

A petíció

A szóban forgó petíció az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által 
támogatott, a 2007–2013 közötti időszakra szóló román vidékfejlesztési program „A falvak 
megújítása és fejlesztése, a gazdaság és a vidéki lakosság alapvető szolgáltatásainak javítása, 
valamint a vidéki örökség megóvása és állapotának javítása” elnevezésű, 322. intézkedésére 
vonatkozó kiválasztási kritériumok alkalmazásával foglalkozik. Ez az intézkedés a vidéki 
lakosság életkörülményeinek javítására, az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosítására, valamint a vidéki térségek helyi kultúrájának és természeti örökségének 
megőrzésére irányul a fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében. 

A román vidékfejlesztési program esetében maga a program határozza meg a kiválasztási 
kritériumokat, amint azt a Bizottság jóváhagyta. A kritériumokhoz rendelt pontozásról 
(pontokról) azonban az irányító hatóság határoz az ellenőrző bizottsággal folytatott 
konzultációt követően.
A 322. intézkedésre a következő 10 kiválasztási kritérium vonatkozik, amelyek 
mindegyikéhez meghatározott pontokat rendeltek1:

1. vidéki térségek, amelyek hasonló beruházáshoz korábban nem kaptak közösségi 
támogatást (10 pont);

2. az olyan régiókban elterülő vidéki térségek, ahol magas a szegénységi arány (10, 7 
vagy 5 pont a szegénységi szintnek megfelelően);

3. helyi vagy országos szintű fejlesztési stratégia keretébe ágyazódó projektek (5 
pont);

4. integrált beruházási projektek (5 pont);
5. a 2000 és 10 000 lakosegyenérték közötti vidéki településeken a 

vízvezetékkel/csatornázási infrastruktúrával kapcsolatos, a regionális főtervek 
szerint meghatározott beruházási projektek, amelyeket nem a „Környezet” operatív 
program keretében finanszíroznak (az ERFA-val társfinanszírozásban) (15 pont);

6. közúti infrastruktúrával kapcsolatos beruházási projektek, amelyek főútvonalakkal 
(megyei és országos útvonalakkal) vagy más fontos (vasúti és folyóvízi) 
közlekedési útvonalakkal hoznak létre összeköttetéseket (25 pont);

7. vízellátó infrastruktúra létrehozására irányuló beruházási projektek olyan 
térségekben, ahol nincs elegendő víz, illetve ahol gyakori az aszály (5 pont); 

8. vízvezetékkel/csatornázási infrastruktúrával kapcsolatos beruházási projektek 
olyan térségekben, ahol rendkívül szennyezett a víz, vagy ahol a felszín alatti víz 
nitrátkoncentrációja magas, ami kihat a közegészségre (5 pont);

9. szociális infrastruktúrával kapcsolatos projektek (a kedvezményezettől függően 
10, 7 vagy 5 pont);

                                               
1 Az említett pontozás megegyezik azzal, amit a 2009. júniusi pályázati felhívásnál 
alkalmaztak, és amit a petíció benyújtója kifogásolt.
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10. sajátos helyi értékek és a kulturális örökség megőrzésére irányuló beruházások 
előmozdítására szolgáló projektek (a kedvezményezettől függően 10, 7 vagy 5 
pont). 

Maguk a kiválasztási kritériumok nem változtak a román vidékfejlesztési program 2008-as 
jóváhagyása óta. Az irányító hatóság azonban változtatott egyes kiválasztási kritériumok 
pontozásán a 2009. júniusi pályázati felhívás közzétételét megelőzően.

A Bizottság észrevételei
Az Európai Bizottság által jóváhagyott vidékfejlesztési programok meghatározzák az 
intézkedések körét (célkitűzések, támogatási feltételek/jogosultsági kritériumok, 
kedvezményezettek stb.), és a kiválasztási kritériumok megállapításával az EMVA-támogatást 
célozzák, annak érdekében, hogy azonosítsák mindazon pályázatokat, amelyek leginkább 
megfelelnek az országok nemzeti stratégiai tervekben meghatározott igényeinek. 

A projektek kiválasztása azonban az irányító hatóságok hatáskörébe tartozik, feltéve, hogy 
döntéseik összhangban állnak a Bizottsággal egyetértésben elfogadott programokban 
megállapított alapelvekkel, és megfelelnek a vonatkozó uniós jogszabályoknak.

Míg Románia esetében a kiválasztási kritériumokat maga a román vidékfejlesztési program 
állapítja meg, addig az irányító hatóság feladata a kiválasztási kritériumok pontozásának 
meghatározása, valamint annak módosítása a román vidékfejlesztési program ellenőrző 
bizottságával folytatott konzultációt követően.

A Bizottság tisztában van azzal, hogy az új pályázati felhívások közzététele előtt bizonyos 
változtatásokat végrehajtottak a kiválasztási kritériumok pontozása terén, és az összes 
potenciális kedvezményezettel szembeni tisztességes és egyenlő bánásmód biztosítása 
érdekében már felhívta az irányító hatóság figyelmét arra, hogy el kell kerülni a túlságosan 
rövid időn belül végrehajtott változtatásokat. 

Ami kifejezetten a román vidékfejlesztési program 322. intézkedését illeti, szeretnénk 
egyértelművé tenni, hogy a Bizottság rendelkezésére álló információk szerint a 
vízvezetékkel/csatornázási infrastruktúrával kapcsolatos beruházási projektek, valamint a 
közúti infrastruktúrával és a szegény térségekkel kapcsolatos projektek pontozásának 
megváltoztatására a 2009. júniusi pályázati felhívás meghirdetése előtt három hónappal került 
sor. Az igaz, hogy a vízellátó infrastruktúra létrehozására vonatkozó kiválasztási kritériumok 
egyikénél (7. kritérium) a pontértéket 10-ről 5-re csökkentették; a vízügyi projektek másik 
kritériumánál (5. kritérium) viszont 10-ről 15-re növelték. Összességében a vízi és közúti 
projektek esetében is maximum 25 pont adható.
Továbbá a meglévő eljárások – például az EMVA-összegek esetében a számla-elszámolási 
eljárás – keretében a Bizottság szolgálatai rendszeresen látogatást tesznek a tagállamokban, 
hogy ellenőrizzék, helyesen alkalmazzák-e az összes szükséges eljárást. A megfelelés 
elmulasztása esetén a Bizottság határozhat úgy, hogy pénzügyi korrekciókat alkalmaz. 

Következtetés

A projektek kiválasztása a tagállamok irányító hatóságának hatáskörébe tartozik, feltéve, 
hogy döntéseik összhangban állnak a Bizottsággal egyetértésben elfogadott programokban 
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megállapított alapelvekkel, és megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. 

Mivel azonban a Bizottságnak tudomása arról, hogy az új pályázati felhívások közzététele 
előtt bizonyos változtatásokat végrehajtottak a kiválasztási kritériumok pontozása terén, már 
felvetette a kérdést a román hatóságoknak. A Bizottság továbbra is ezt teszi majd a román 
hatóságokkal folytatott megbeszéléseken és levélváltásokban, amelyek során felkérik a 
hatóságokat, hogy működési szinten tegyenek meg minden szükséges intézkedést a 
kiválasztási eljárás helyes és átlátható alkalmazásának biztosítása érdekében.


