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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1160/2011 af C.E, rumænsk statsborger, om renovering af 
fjernvarmesystemet i byområder i bykommunen Botosani, Rumænien

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at EU, via en samhørighedsfond, der indgår i det operationelle 
miljøprogram for 2007-2013, prioritetsakse nr. 3, har bevilget betydelige pengebeløb til 
renoveringen af fjernvarmesystemer i bykommunen Botosani. Andrageren anfører, at de 
oplysninger, myndighederne har givet til EU, ikke er korrekte, og at virksomheden SC 
Modern Calor Sa har misbrugt midlerne. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om 
at undersøge denne sag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Andrageren hævder, at de oplysninger, som de lokale myndigheder i Botosani har fremlagt 
som begrundelse for finansieringen fra det operationelle miljøprogram til renoveringen af 
byens varmesystem, ikke er korrekte. Han bestrider den merværdi, som investeringen kan 
give, idet antallet af brugere er lavere end det antal, som myndighederne har anført, og idet 
der er konkurrence med individuelle varmesystemer.

Kommissionens bemærkninger 

Det er korrekt, at renoveringen af fjernvarmesystemet i kommunen Botosani er 
medfinansieret af Samhørighedsfonden inden for rammerne af det operationelle 
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miljøprogram. Det primære formål med investeringen er at sikre det eksisterende 
varmesystems overensstemmelse med de europæiske miljøstandarder for så vidt angår 
emissioner. 

I henhold til de relevante forordninger ydes bistand under samhørighedspolitikken i form af 
delt forvaltning mellem Europa-Kommissionen og medlemsstaterne. Dette projekt, der har en 
samlet værdi af 30 mio. euro, betragtes ikke som et stort investeringsprojekt, og ansøgningen 
er derfor kun blevet vurderet af de nationale myndigheder.

Alligevel er der på baggrund af oplysninger fra forvaltningsmyndigheden for 
miljøprogrammet blevet foretaget en økonomisk analyse af projektet for at vurdere alternative 
tekniske løsninger, herunder anvendelsen af generelle individuelle varmesystemer. 
Simuleringerne er foretaget på baggrund af oplysninger fra støttemodtageren og de 
konsulenter, der er indgået kontrakt med. 

Konklusioner

I lyset af ovenstående opfordrer Kommissionens tjenestegrene andrageren til at stile enhver 
klage direkte til forvaltningsmyndigheden for miljøprogrammet i Rumænien."


