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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1838/2012 της Ramona Riscau, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη χρηματοδότηση επιλέξιμων σχεδίων στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ (μέτρο 141) 
στη Ρουμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι, μολονότι εστάλησαν επιστολές που επιβεβαίωναν την 
επιλεξιμότητα 11 430 σχεδίων που υποβλήθηκαν για υπαγωγή στο μέτρο 141 - ενίσχυση για 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις ημιαυτοσυντήρησης, οι αντίστοιχες αιτήσεις για χρηματοδότηση 
απορρίφθηκαν στη συνέχεια. Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται επίσης διότι οι αρχές είτε δεν 
αποκαλύπτουν όλες τις σχετικές πληροφορίες είτε παρουσιάζουν ανακριβείς πληροφορίες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2013

Τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (RDP) που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θεσπίζουν το πεδίο των μέτρων (στόχοι, επιλεξιμότητα, κριτήρια, προϋποθέσεις 
που πρέπει να τηρούνται, δικαιούχοι, κ.λπ.) που ενισχύονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Τα κράτη μέλη απαιτείται επίσης να θεσπίσουν 
κριτήρια επιλογής ως βάση για στοχοθετημένη ενίσχυση εκ μέρους της ΕΕ. Τα κριτήρια 
επιλογής χρησιμοποιούνται για να καθοριστούν και να δοθεί προτεραιότητα σε αυτά τα έργα 
και/ή δικαιούχους που ανταποκρίνονται καλύτερα στους στόχους ενός συγκεκριμένου μέτρου 
ενίσχυσης, συμβάλλοντας καλύτερα με τον τρόπο αυτό στην υλοποίηση των γενικότερων 
στρατηγικών στόχων που έχουν καθορισθεί από το κράτος μέλος στο πρόγραμμά του. 
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Σύμφωνα με την αρχή της "επιμερισμένης διαχείρισης", η επιλογή των έργων βάσει του RDP
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της διαχειριστικής αρχής.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επεμβαίνει 
στην διαδικασία αυτή.

Όμως, η επιλεξιμότητα ενός έργου δεν δημιουργεί δικαίωμα για πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση από την ΕΕ. Σύμφωνα με το ρουμανικό RDP, κάθε πρόσκληση για υποβολή 
προτάσεων διαθέτει ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο το οποίο προαναγγέλλεται από τις σχετικές 
εθνικές αρχές. Όταν ο αριθμός των έργων που έχουν υποβληθεί υπερβαίνει το χρηματοδοτικό 
αυτό πλαίσιο, πράγμα το οποίο ισχύει στην περίπτωση που περιγράφεται στην ανωτέρω 
αναφορά, όλα τα επιλέξιμα έργα εξετάζονται και βαθμολογούνται ως προς τα κριτήρια 
επιλογής που αναφέρονται στο κείμενο του ρουμανικού RDP.

Τα κριτήρια επιλογής που εφαρμόζονται για αιτούντες σύμφωνα με το μέτρο 141 "Ενίσχυση 
για γεωργικές εκμεταλλεύσεις ημιαυτοσυντήρησης" είναι τα ακόλουθα

- να αποτελούν τμήμα συνεταιρισμού αναγνωρισμένου σύμφωνα με την ισχύουσα 
εθνική νομοθεσία, για χρονικό διάστημα το λιγότερο 6 μηνών πριν από την έναρξη 
της διαδικασίας στην οποία έχει υποβάλει αίτηση ο αιτών (παραδείγματος χάρη: 
ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί κ.λπ.)· 

- να υποβάλει αίτηση και για αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα·

- να ευρίσκεται στην περιοχή LFA·

- ιδιοκτήτης να είναι ένας νέος αγρότης·

- να προβαίνει σε επένδυση, ιδιαίτερα δε σε επένδυση προκειμένου να εξασφαλίσει τη 
συμμόρφωση με τα κοινοτικά πρότυπα· 

Η βαθμολόγηση (σύνολο σημείων) που χορηγούνται σε κάθε ένα από αυτά τα κριτήρια, 
αποφασίζεται από την διαχειριστική αρχή του ρουμανικού RDP κατόπιν διαβούλευσης με την 
επιτροπή ελέγχου του προγράμματος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αρχή "εξυπηρέτηση κατά 
σειρά χρονικής προτεραιότητας" δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ όταν πραγματοποιήθηκε επιλογή 
των έργων σύμφωνα με το μέτρο 141 "Ενίσχυση για γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
ημιαυτοσυντήρησης" του ρουμανικού RDP, όπως αναφέρεται στην αναφορά.

Επίσης, η επιτροπή ελέγχου θεσπίζει τον ανώτατο αριθμό προσκλήσεων υποβολής 
προσφορών που μπορούν να πραγματοποιηθούν ανά μέτρο/έτος. Η ρουμανική διαχειριστική 
αρχή δικαιούτο να προκηρύξει δύο κατ' ανώτατο όριο προσκλήσεις υποβολής προσφορών για 
το μέτρο 141 στην περίπτωση αυτή, αλλά αποφάσισε να προχωρήσει μόνο σε μια.  

Ομοίως, όταν επιλέγονται τα έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
θα πρέπει να χορηγήσουν προτεραιότητα σε αιτήσεις οι οποίες ανταποκρίνονται καλύτερα 
στα κριτήρια επιλογής και οι οποίες δεν αποσκοπούν απλώς να ικανοποιήσουν τον αριθμιτικό 
στόχο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν ενίσχυση, χωρίς οιοδήποτε άλλη 
ποιοτική αξιολόγηση των επιμέρους έργων.  

Για κάθε ερώτημα το οποίο αφορά τους λόγους για την απόρριψη επιμέρους έργων, η 
αναφέρουσα θα πρέπει να απευθυνθεί η ίδια στην διαχειριστική αρχή που είναι αρμόδια για 
την υλοποίηση του RDP (Το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρουμανίας).
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Συμπέρασμα

Η επιλογή των έργων εμπίπτει στην αρμοδιότητα της διαχειριστικής αρχής στα κράτη μέλη. 
Για περαιτέρω λεπτομέρειες, η αναφέρουσα θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τις ρουμανικές 
αρχές που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του RDP, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής 
των επιμέρους έργων για ενίσχυση.


