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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0628/2010 af Ciprian Dobre, rumænsk statsborger, om problemer 
som følge af den rumænske regerings brug og forvaltning af bevillinger fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer aktiviteterne i betalingskontoret for udvikling af aktiviteter i 
landdistrikterne og fiskeri (APDRP), som har ansvaret for at forvalte tildelinger, der er 
øremærket til Rumænien under Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL). Andrageren henviser navnlig til projekter, som finansieres under 
foranstaltning 3.2.2.a under opgave 3 omhandlende "fornyelse og udvikling af landsbyer og 
forbedring af basale tjenester for erhvervslivet og befolkningen i landdistrikterne samt 
bevaring af landdistrikternes kulturarv". Ifølge andragerens oplysninger har APDRP efter juni 
2009 ændret bedømmelsessystemet for projekter blot en måned før fristen for at indsende 
projekter, hvilket har påvirket hele processen. Han betragter en række ændringer som absurde, 
da de nedprioriterer projekter til vandforsyning og kloakering, hvilket er en prioritet i 
landdistrikterne, i forhold til vejinfrastrukturprojekter. Han hævder, at dette er et resultat af 
institutionaliseret korruption i Rumænien inden for vejbygnings- og udviklingssektoren. Han 
oplyser, at APDRP gennemførte ændringerne af bedømmelsessystemet på et 
præferencemæssigt grundlag, og hævder, at ud af de 295 projekter, der blev indsendt i juni 
2009, drejede kun 38 sig primært om drikkevand og kloakeringsinfrastruktur. Andrageren 
anmoder derfor om en undersøgelse af sagen for at få forholdene belyst.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. oktober 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. marts 2011.
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"Andragendet

Nærværende andragende omhandler anvendelsen af udvælgelseskriterier for foranstaltning 
322 "Fornyelse og udvikling af landsbyer og forbedring af basale tjenester for erhvervslivet 
og befolkningen i landdistrikterne samt bevaring af landdistrikternes kulturarv" i det 
rumænske landdistriktsudviklingsprogram 2007-2013, der støttes af Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). Denne foranstaltning sigter på at
forbedre livsbetingelserne for landbefolkningen og sikre den adgang til grundlæggende 
serviceydelser samt på at bevare den lokale kultur- og naturarv i landdistrikterne for at opnå 
en bæredygtig udvikling.

Hvad angår det rumænske program for udvikling af landdistrikterne, er udvælgelseskriterierne 
fastlagt i selve programmet, hvilket Kommissionen har godkendt. Den score (point), som 
disse kriterier tildeles, besluttes dog af forvaltningsmyndigheden efter høring af 
tilsynsudvalget.
Der findes 10 udvælgelseskriterier for foranstaltning 322, og de har hver en specifik score1:

1. landdistrikter, der ikke tidligere har modtaget fællesskabsstøtte for en lignende 
investering (10 points),

2. landdistrikter i regioner med et højt fattigdomsniveau (10, syv eller fem point 
ifølge fattigdomsniveauet),

3. projekter inden for rammerne af en udviklingsstrategi på lokalt eller amtsligt 
niveau (fem point),

4. integrerede investeringsprojekter (fem point),
5. investeringsprojekter i vand- og spildevandsinfrastruktur i landdistrikter med 

2.000-10.000 personækvivalenter udpeget i de regionale masterplaner, ikke 
finansieret under det operationelle program "Miljø" (medfinansieret af EFRU) (15 
point),

6. investeringsprojekter i vejinfrastruktur, der udgør en forbindelse til hovedveje 
(landeveje og hovedveje) eller andre hovedtransportruter (jernbaner og floder) (25 
point),

7. investeringsprojekter i vandforsyningsinfrastruktur i områder, hvor der er 
vandmangel, eller som ofte er berørt af tørke (fem point), 

8. investeringsprojekter i vand- og spildevandsinfrastruktur i områder, hvor vandet er 
meget forurenet, eller hvor grundvandet udviser høj koncentration af nitrater, som 
påvirker den offentlige sundhed (fem point),;

9. investeringsprojekter i social infrastruktur (10, syv eller fem point ifølge 
modtageren),

10. projekter, der skal fremme investeringer til bevarelse af specifikke lokale aktiver 
og kulturarv (10, syv eller fem point ifølge modtageren).

Selve udvælgelseskriterierne er ikke blevet ændret siden godkendelsen af 
landdistriktsudviklingsprogrammet i 2008. Forvaltningsmyndigheden har dog foretaget 
ændringer af scoren for nogle af udvælgelseskriterierne før iværksættelsen af indkaldelsen af 
forslag af juni 2009.

                                               
1 Den nævnte score er den, som er anvendt på tidspunktet for indkaldelsen af forslag af juni 2009, og som er 
anfægtet af andrageren.
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Kommissionens bemærkninger
De landdistriktudviklingsprogrammer, som Kommissionen har godkendt, fastlægger omfanget 
af foranstaltningerne (målsætninger, støttebetingelser/udvælgelseskriterier, modtagere osv.) 
og fastlægger målene for ELFUL's støtte ved at fastsætte udvælgelseskriterier til 
identifikation af de ansøgninger, der bedst svarer til landenes behov ifølge fastlæggelsen i de 
nationale strategiplaner. 
Udvælgelsen af projekter hører dog under forvaltningsmyndighedernes kompetenceområde, 
forudsat at deres valg er i overensstemmelse med de fastlagte principper i programmerne, der 
blev vedtaget efter aftale med Kommissionen, samt at de overholder den relevante EU-
lovgivning. 

Skønt udvælgelseskriterierne er fastlagt i selve landdistriktsudviklingsprogrammet, er det i 
Rumæniens tilfælde op til forvaltningsmyndigheden at fastlægge scoren for 
udvælgelseskriterierne og foretage ændringer af denne efter høring af 
landdistriktsudviklingsprogrammets tilsynsudvalg.

Kommissionen er klar over, at visse ændringer af udvælgelseskriteriernes score er sket før 
iværksættelsen af nye indkaldelser af forslag, og har allerede gjort forvaltningsmyndigheden 
opmærksom på behovet for at undgå ændringer med kort varsel for at sikre en retfærdig og 
lige behandling af alle potentielle modtagere. 
Med hensyn til foranstaltning 322 i det rumænske program for udvikling af landdistrikterne 
specifikt vil den gerne gøre det klart, at ændringer i scoren for projekter i vand- og 
spildevandsinfrastruktur og vejinfrastrukturprojekter og fattige områder ifølge de for 
Kommissionen tilgængelige oplysninger fandt sted tre måneder før åbningen af indkaldelsen 
af forslag i juni 2009. Det er korrekt, at for ét af udvælgelseskriterierne, angående 
vandinfrastruktur (kriterium nr. syv), faldt scoren fra 10 til fem point. For et andet kriterium, 
angående vandprojekter (kriterium nr. fem), steg scoren dog fra 10 til 15 point. Globalt set 
kan både vand- og vejinfrastrukturprojekter højst tildeles 25 point.
Endvidere besøger Kommissionens tjenestegrene regelmæssigt medlemsstaterne inden for 
rammerne af eksisterende procedurer, såsom proceduren for regnskabsafslutning i forbindelse 
med ELFUL-midler, for at kontrollere, at alle nødvendige procedurer er anvendt korrekt. 
Kommissionen kan i tilfælde af manglende overensstemmelse beslutte at anvende finansielle 
korrektioner. 

Konklusioner

Udvælgelsen af projekter hører under forvaltningsmyndighedernes kompetenceområde i 
medlemsstaterne, forudsat at deres valg er i overensstemmelse med de fastlagte principper i 
programmerne, der blev vedtaget efter aftale med Kommissionen, samt at de overholder den 
aktuelle lovgivning. 

Kommissionen er dog opmærksom på, at visse ændringer af scoren for udvælgelseskriterier er 
blevet foretaget lige før iværksættelsen af nye indkaldelser af forslag, og den har således 
allerede taget spørgsmålet op med de rumænske myndigheder. Det vil Kommissionen fortsat 
gøre i sine diskussioner og korrespondancer med de rumænske myndigheder, og den vil 
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anmode dem om at træffe alle nødvendige foranstaltninger på det operationelle plan for at 
sikre en korrekt og gennemskuelig gennemførelse af udvælgelsesproceduren."


