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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1838/2012 af Ramona Riscau, rumænsk statsborger, om 
finansieringen af støtteberettigede projekter under ELFUL (foranstaltning 141) i 
Rumænien

1. Sammendrag

Andrageren meddeler, at der er blevet udsendt skrivelser med bekræftelse af støtteberettigelse 
til 11 430 projekter, som var blevet indgivet i henhold til foranstaltning 141 – støtte til delvis 
selvforsynende landbrug – men at de tilhørende finansieringsansøgninger efterfølgende er 
blevet afvist. Andrageren klager også over, at myndighederne enten ikke afslører alle 
relevante oplysninger eller afgiver unøjagtige oplysninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2013

De udviklingsprogrammer for landdistrikterne (RDP), der er godkendt af Europa-
Kommissionen, fastlægger omfanget af de foranstaltninger (mål, udvælgelseskriterier, 
betingelser, der skal overholdes, modtagere osv.), som skal støttes af Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). Medlemsstaterne er også 
forpligtet til at etablere udvælgelseskriterier som grundlag for at målrette EU-støtten. 
Udvælgelseskriterierne bruges til at udpege og prioritere de projekter og/eller modtagere, som 
bedst opfylder målene for en bestemt støtteforanstaltning og dermed bedst kan bidrage til 
realiseringen af de overordnede strategiske mål, der er udpeget af medlemsstaten i dens 
program. 
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Ifølge princippet om "delt forvaltning" hører udvælgelsen af projekter under RDP under 
forvaltningsmyndighedens kompetencer. Europa-Kommissionen kan ikke gribe ind i denne 
proces.

Imidlertid er et projekts støtteberettigelse ikke det samme som, at det har ret til adgang til EU-
støtte. I henhold til det rumænske RDP er der for hver forslagsindkaldelse en 
finansieringsramme, som på forhånd er annonceret af de relevante nationale myndigheder. 
Når antallet af modtagne projekter overstiger den finansielle tildeling for indkaldelsen, hvilket 
er tilfældet i andragendet, bedømmes alle støtteberettigede projekter på baggrund af de 
udvælgelseskriterier, der er anført i teksten til det rumænske RDP.

Udvælgelseskriterierne for ansøgere under foranstaltning 141 "Støtte til delvis selvforsynende 
landbrug" er følgende:

– at de skal have været en del af en associativ form, der anerkendes i henhold til den 
gældende nationale lovgivning, i mindst 6 måneder forud for starten på den periode, 
som ansøgeren søger om (f.eks.: producentsammenslutninger, kooperativer osv.) 

– at de også skal ansøge om miljøvenlige landbrugsforanstaltninger

– at de skal ligge i et ugunstigt stillet område

– at de skal være ejet af en yngre landmand

– at de skal foretage en investering, fortrinsvis en investering for at sikre overholdelse af 
EU-standarderne.

Den tyngde (antal point), der tillægges hvert af disse kriterier, er besluttet af 
forvaltningsmyndigheden for det rumænske RDP efter høring af overvågningsudvalget for 
programmet. Det bør bemærkes, at princippet "først til mølle" aldrig er blevet anvendt af det 
rumænske RDP ved udvælgelsen af projekter under foranstaltning 141 "Støtte til delvis 
selvforsynende landbrug" som antydet i andragendet.

Ligeledes fastsætter overvågningsudvalget det maksimale antal indkaldelser af forslag, der 
kan iværksættes for hver foranstaltning pr. år. 

Den rumænske forvaltningsmyndighed var berettiget til højst at gennemføre to indkaldelser 
for foranstaltning 141 i denne sag, men besluttede kun at gennemføre én.

Tilsvarende skal de ansvarlige nationale myndigheder, når de udvælger de projekter, der skal 
finansieres, give prioritet til de ansøgninger, der matcher udvælgelseskriterierne bedst, og 
ikke udelukkende forsøge at ramme det antal bedrifter, der er fastsat til at modtage støtte, 
uden anden kvalitativ vurdering af de enkelte projekter.  

For eventuelle spørgsmål vedrørende årsagerne til afvisning af enkelte projekter bør 
andrageren henvende sig til forvaltningsmyndigheden med ansvar for gennemførelsen af 
RDP'et (Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter i Rumænien).

Konklusion

Udvælgelsen af projekter hører under forvaltningsmyndighedernes kompetence i 
medlemsstaterne. For eventuelle yderligere oplysninger må andrageren kontakte de rumænske 
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myndigheder med ansvar for RDP-gennemførelsen, herunder udvælgelsen af de enkelte 
projekter, der støttes.


