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Betreft: Verzoekschrift 0628/2010, ingediend door Ciprian Dobre (Roemeense 
nationaliteit), over problemen in verband met het gebruik en beheer door de 
Roemeense regering van fondsen die zijn toegekend door het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft kritiek op het Roemeense Betaalorgaan voor Plattelandsontwikkeling en 
Visserij (BPOV) dat de fondsen beheert die zijn toegekend door het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Indiener verwijst in het bijzonder 
naar de projecten die worden gefinancierd in het kader van Maatregel 3.2.2 van As III, 
namelijk "Renovatie en ontwikkeling van de dorpen, verbetering van de basisvoorzieningen 
voor de plattelandseconomie en –bevolking en het gebruik van natuurlijk erfgoed". Volgens 
indiener is het BPOV na juni 2009 overgegaan tot wijziging van de criteria voor de 
toekenning van punten aan projecten, en dat slechts een maand vóór het verstrijken van de 
termijn om deze in te dienen, wat op de gehele procedure van invloed was. Indiener wijst op 
het absurde karakter van enkele van deze wijzigingen, die bestonden in het toekennen van 
minder punten aan projecten die waren bedoeld voor de aanleg van waterleiding en riolering –
wat op het platteland een hoge prioriteit heeft – dan aan projecten die met wegeninfrastructuur 
te maken hadden. Hij is van mening dat dit het resultaat is van de geïnstitutionaliseerde 
corruptie die in Roemenië rond de aanleg en het onderhoud van wegen zou bestaan. 
Tegelijkertijd verklaart indiener dat de wijziging van de criteria door het BPOV zou zijn 
aangekondigd als een verlegging van het accent bij het geven van voorkeur, en hij stelt dat 
van de 295 projecten die in juni 2009 voor financiering werden voorgedragen, er slechts 38 in 
de eerste plaats betrekking hadden op de aanleg van waterleiding en riolering. Hij verzoekt 
om onderzoek naar de hierboven beschreven situatie en om opheldering rond de gesignaleerde 
problemen.
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2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 oktober 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 maart 2011.

Het verzoekschrift

Dit verzoekschrift gaat over de toepassing van selectiecriteria voor Maatregel 322 
'Dorpsvernieuwing en -ontwikkeling, verbetering van basisvoorzieningen voor de economie 
en plattelandsbevolking, behoud en verbetering van het platteland' van het Roemeense 
programma voor plattelandsontwikkeling 2007-2013, dat wordt gesteund door het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Deze maatregel is erop gericht de 
leefomstandigheden van de plattelandsbevolking te verbeteren door toegang te bieden tot 
basisvoorzieningen en door het lokale en natuurlijke nalatenschap van het plattelandsgebied in 
stand te houden om aldus duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen.

In het geval van het Roemeense programma voor plattelandsontwikkeling zijn de 
selectiecriteria vastgesteld in het programma zelf, zoals goedgekeurd door de Commissie. De 
punten die aan deze criteria worden toegekend worden echter bepaald door de 
beheersautoriteit in overleg met de toeziende commissie.
Voor Maatregel 322 bestaan 10 selectiecriteria, elk met een eigen puntenaantal1:

1. Plattelandsgebieden die nog niet eerder overheidssteun hebben ontvangen voor een 
vergelijkbare investering (10 punten);

2. Plattelandsgebieden in regio’s met een hoog armoedecijfer (10, 7 of 5 punten, 
afhankelijk van het armoedeniveau);

3. Projecten binnen het kader van een ontwikkelingsstrategie op lokaal of regionaal 
niveau (5 punten);

4. Geïntegreerde investeringsprojecten (5 punten);
5. Investeringsprojecten voor water/afvalwaterinfrastructuren in plattelandsgebieden 

met een inwonerequivalent van 2.000 – 10.000, vastgesteld volgens het Regionale 
Masterplan, niet gefinancierd uit het Operationeel Programma "Milieu" 
(medegefinancierd door EFRO) (15 punten);

6. Investeringsprojecten voor wegeninfrastructuren die verbinding maken met 
hoofdwegen (provinciale en nationale wegen) of andere hoofdvervoerswegen 
(spoorwegen en rivieren) (25 punten);

7. Investeringsprojecten voor watertoevoerinfrastructuren in gebieden waar niet 
genoeg water is of die vaak worden getroffen door droogte (5 punten); 

8. Investeringsprojecten voor water/afvalwaterinfrastructuren in gebieden waar het 
water zeer vervuild is of waar het grondwater een hoge concentratie nitraten bevat 
en de volksgezondheid in gevaar brengt (5 punten);

9. Investeringsprojecten voor sociale infrastructuren (10, 7 of 5 punten, afhankelijk 
van de begunstigde);

                                               
1 De genoemde score is de score die is toegepast voor de uitnodiging tot het indienen van voorstellen in juni 
2009, waartegen indiener bezwaar maakt.
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10. Projecten ter bevordering van investeringen voor het behoud van specifieke lokale 
bijzonderheden en cultureel erfgoed (10, 7 of 5 punten, afhankelijk van de 
begunstigde).

De selectiecriteria zelf zijn nog nooit gewijzigd sinds de goedkeuring van het programma 
voor plattelandsontwikkeling in 2008. De beheersautoriteit heeft echter wel de 
puntentoekenning van sommige selectiecriteria veranderd vóór de uitnodiging tot het indienen 
van voorstellen in juni 2009.

Opmerkingen van de Commissie
In de door de Europese Commissie goedgekeurde programma’s voor plattelandsontwikkeling 
is het toepassingsgebied van de maatregelen vastgesteld (doelstellingen, 
steunvoorwaarden/criteria om in aanmerking te komen, begunstigden, enzovoort) en wordt 
een doel bepaald voor de ELFPO-steun door het vaststellen van selectiecriteria om zo te 
achterhalen welke toepassingen het beste voorzien in de behoeften van het land zoals bepaald 
in het nationale strategieplan. 

De selectie van projecten valt echter onder de bevoegdheid van de beheersautoriteiten, mits 
hun keuzes overeenkomen met de beginselen zoals uiteengezet in de programma’s die samen 
met de Commissie zijn overeengekomen, en ze in overeenstemming zijn met de toepasselijke 
EU-wetgeving.

In het geval van Roemenië, waar de selectiecriteria zijn vastgesteld in het programma voor 
plattelandsontwikkeling zelf, is het de taak van de beheersautoriteit om de puntentoekenning 
aan de selectiecriteria te bepalen en hier veranderingen in aan te brengen, na raadpleging van 
de commissie die toezicht houdt op het programma voor plattelandsontwikkeling.

De Commissie is ervan op de hoogte dat er veranderingen in de puntentoekenning aan de 
selectiecriteria zijn aangebracht voordat er nieuwe uitnodigingen voor het indienen van 
voorstellen zijn gedaan en heeft de beheersautoriteit er al op gewezen dat er geen wijzigingen 
op korte termijn moeten worden doorgevoerd om een eerlijke en gelijke behandeling van alle 
potentiële begunstigden te garanderen. 
Met betrekking tot Maatregel 322 van het Roemeense programma voor 
plattelandsontwikkeling willen wij duidelijk maken dat de veranderingen in de 
puntentoekenning voor projecten met betrekking tot water/afvalwaterinfrastructuren en 
wegeninfrastructuren en arme gebieden, volgens de informatie die de Commissie tot haar 
beschikking had, zijn doorgevoerd drie maanden voordat de uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen is gedaan in juni 2009. Het is zo dat de puntentoekenning voor een van de 
selectiecriteria betreffende waterinfrastructuren (criterium 7) naar beneden is gegaan van 10 
naar 5 punten; een ander criterium betreffende waterprojecten (criterium 5) is echter omhoog 
gegaan van 10 naar 15 punten. In totaal kunnen er maximaal 25 punten worden toegekend aan 
projecten voor water- en wegeninfrastructuren.
Verder brengen de diensten van de Commissie, in het kader van bestaande procedures zoals 
de procedure voor het goedkeuren van de rekeningen in het geval van ELFPO-fondsen, 
regelmatig een bezoek aan de lidstaten om te controleren of alle noodzakelijke procedures op 
juiste wijze worden toegepast. De Commissie kan, in geval van non-conformiteiten, besluiten 
om financiële correcties toe te passen. 
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Conclusie

De selectie van projecten valt onder de bevoegdheid van de beheersautoriteiten in de lidstaten, 
mits hun keuzes overeenkomen met de beginselen zoals uiteengezet in de programma’s die 
samen met de Commissie zijn overeengekomen, en ze in overeenstemming zijn met de 
toepasselijke wetgeving. 

Desondanks, daar de Commissie ervan op de hoogte is dat er een aantal wijzigingen zijn 
doorgevoerd in de puntentoekenning van de selectiecriteria vlak voordat er nieuwe 
uitnodigingen tot het indienen van voorstellen zijn gedaan, heeft zij de kwestie reeds ter 
sprake gebracht bij de Roemeense autoriteiten. De Commissie zal dat blijven doen in haar 
besprekingen en correspondentie met de Roemeense autoriteiten en hen verzoeken op 
operationeel niveau alle noodzakelijke maatregelen te nemen om erop toe te zien dat de 
selectieprocedure op juiste en transparante wijze wordt toegepast.


