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Betreft: Verzoekschrift 1838/2012, ingediend door Ramona Riscau  (Roemeense 
nationaliteit), over financiering van projecten in Roemenië die in aanmerking 
komen voor het ELFPO (maatregel 141)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster geeft aan dat er brieven zijn verzonden waarin wordt vastgesteld dat 11 430 
projecten, die op grond van maatregel 141 zijn ingediend (ondersteuning van semi-
zelfvoorzieningsbedrijven), in aanmerking komen, maar dat de bijbehorende 
financieringsaanvragen vervolgens zijn afgewezen. Indienster klaagt daarnaast dat de 
autoriteiten niet alle betreffende informatie of onjuiste informatie verstrekken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2013

In het door de Commissie goedgekeurde programma voor plattelandsontwikkeling wordt het 
toepassingsgebied vastgesteld van de maatregelen (doelstellingen, subsidiabiliteitscriteria, te 
eerbiedigen voorwaarden, begunstigden enz.) die worden ondersteund door het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo). De lidstaten moeten eveneens 
selectiecriteria vaststellen als basis voor het toespitsen van EU-steun. Selectiecriteria worden 
gebruikt om die projecten en/of begunstigden te identificeren die het best voldoen aan de 
doelstellingen van een specifieke steunmaatregel en die zo het best kunnen bijdragen tot de 
verwezenlijking van de algemene strategische doelstellingen die door de lidstaten in hun 
programma's zijn bepaald, en hieraan voorrang te geven. 



PE524.854v01-00 2/3 CM\1012885NL.doc

NL

Overeenkomstig het beginsel van gedeeld beheer is de selectie van de projecten in het kader 
van het programma voor plattelandsontwikkeling een bevoegdheid van de beheersautoriteit. 
De Commissie komt niet tussenbeid in dit proces.

De subsidiabiliteit van een project leidt niet rechtstreeks tot een recht op toegang tot EU-
financiering. In het kader van het Roemeense programma voor plattelandsontwikkeling heeft 
elke oproep tot het indienen van voorstellen een financiële toewijzing die op voorhand door 
de relevante nationale autoriteiten wordt meegedeeld. Wanneer het aantal ontvangen projecten 
de financiële toewijzing van de oproep overschrijdt (hetgeen zo is in het geval van het 
verzoekschrift) krijgen alle subsidiabele projecten een score aan de hand van de in de tekst 
van het Roemeense programma voor plattelandsontwikkeling opgesomde selectiecriteria.

De selectiecriteria van toepassing op aanvragen in het kader van maatregel 141 "Steun voor 
semi-zelfvoorzieningsbedrijven" zijn de volgende:

- deel zijn van een associatieve vorm die door de nationale vigerende wetgeving wordt 
erkend, ten minste zes maanden voor de lancering van de sessie waarvoor de 
aanvrager een aanvraag indient (bijvoorbeeld: producentengroepen, coöperaties enz.); 

- eveneens een aanvraag indienen voor de milieumaatregel in de landbouw;

- in een probleemgebied gelegen zijn;

- eigendom zijn van een jonge landbouwer;

- een investering doen, meer bepaald een investering om ervoor te zorgen dat de 
gemeenschapsnormen worden nageleefd.

De aan elk van deze criteria toegekende score (punten) wordt beslist door de beheersautoriteit 
van het Roemeense programma voor plattelandsontwikkeling na raadpleging van het comité 
van toezicht op het programma. Er moet worden gepreciseerd dat het beginsel "wie het eerst 
komt, het eerst maalt" nooit werd gebruikt voor de selectie van projecten in het kader van 
maatregel 141 "Steun voor semi-zelfvoorzieningsbedrijven" van het Roemeense programma 
voor plattelandsontwikkeling, wat werd aangegeven in het verzoekschrift.

Het comité van toezicht stelt eveneens het maximumaantal oproepen tot het indienen van 
voorstellen dat per maatregel/jaar kan worden gelanceerd, vast. De Roemeense 
beheersautoriteit mocht in dit geval twee oproepen voor maatregel 141 openen, maar heeft 
beslist er slechts één te openen.  

Op dezelfde manier moeten de verantwoordelijke nationale autoriteiten bij de selectie van te 
financieren projecten voorrang geven aan aanvragen die het best voldoen aan de 
selectiecriteria en mogen zij niet louter trachten het streefaantal te bereiken van bedrijven die 
steun ontvangen, zonder enige kwaliteitsbeoordeling van afzonderlijke projecten.  

Voor alle vragen over de redenen voor de afwijzing van afzonderlijke projecten moet 
indienster zich richten tot de beheersautoriteit die verantwoordelijk is voor de 
tenuitvoerlegging van het programma voor plattelandsontwikkeling, het Ministerie voor 
landbouw en plattelandsontwikkeling, Roemenië.

Conclusie
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De selectie van projecten valt onder de bevoegdheid van de beheersautoriteiten in de lidstaten. 
Voor verdere details, ook over de selectie van afzonderlijke projecten, moet indienster contact 
opnemen met de Roemeense autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging 
van het programma voor plattelandsontwikkeling.


