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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1160/2011, του/της C.E, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αποκατάσταση του δικτύου κεντρικής θέρμανσης στις αστικές περιοχές και 
ιδίως σε σχέση με την πόλη Botosani της Ρουμανίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων/η αναφέρουσα ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον 2007-2013 και του Άξονα Προτεραιότητας 3, με 
τη συνδρομή του Ταμείου Συνοχής, σημαντικά ποσά για την αποκατάσταση του αστικού 
δικτύου κεντρικής θέρμανσης στην πόλη Botosani. Ο αναφέρων/η αναφέρουσα δηλώνει ότι 
τα στοιχεία που υπέβαλλαν οι αρχές στην ΕΕ δεν είναι τα πραγματικά και ότι η εταιρεία 
Company SC Modern Calor Sa κάνει κακή χρήση των κονδυλίων. Επομένως, ο αναφέρων/η 
αναφέρουσα ζητεί από το Κοινοβούλιο να διερευνήσει την υπόθεση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Ο αναφέρων/η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι είναι αναληθή τα στοιχεία που παρουσίασαν οι 
τοπικές αρχές της πόλης Botosani προκειμένου να δικαιολογήσουν τη χρηματοδότηση που 
έλαβαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλοντος με σκοπό την 
αποκατάσταση του αστικού δικτύου θέρμανσης. Αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία της 
επένδυσης δεδομένου ότι ο αριθμός των χρηστών του δικτύου είναι μικρότερος από εκείνον 
που έχουν δηλώσει οι αρχές και υπάρχει ανταγωνισμός με τα αυτόνομα δίκτυα θέρμανσης.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 
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Πράγματι, η αποκατάσταση του αστικού δικτύου θέρμανσης στον ομώνυμο δήμο της πόλης 
Botosani είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλοντος.
 Πρωταρχικός στόχος της συγκεκριμένης επένδυσης είναι να διασφαλιστεί ότι το υπάρχον
δίκτυο θέρμανσης συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά πρότυπα σχετικά με τις 
εκπομπές.

Σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς, οι ενισχύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 
παρέχονται βάσει κοινής διαχείρισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών 
μελών. Το συγκεκριμένο έργο, το κόστος του οποίου ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ, δεν 
θεωρείται μεγάλη επένδυση και, συνεπώς, η εφαρμογή του έχει εγκριθεί αποκλειστικά από τις 
εθνικές αρχές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέσχε η αρχή διαχείρισης του Προγράμματος 
Περιβάλλοντος, για το έργο διεξήχθη οικονομική ανάλυση με στόχο την αξιολόγηση των 
εναλλακτικών τεχνικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της συνήθους πρακτικής των 
αυτόνομων δικτύων θέρμανσης. Οι εν λόγω αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν βάσει των 
πληροφοριών που παρέσχον ο δικαιούχος και οι συμβαλλόμενοι σύμβουλοι. 

Συμπεράσματα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, οι υπηρεσίες της Επιτροπής προτρέπουν τον αναφέροντα/την 
αναφέρουσα να καταθέσει την καταγγελία του/της κατευθείαν στην αρχή διαχείρισης του 
Προγράμματος Περιβάλλοντος στη Ρουμανία.


