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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1160/2011, ingediend door C. E. (Roemeense nationaliteit), 
over de renovatie van centrale verwarmingssystemen in stedelijke gebieden 
met betrekking tot de gemeente Botosani in Roemenië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant wijst erop dat de Europese Unie via het Cohesiefonds, als deel van het 
operationeel milieuprogramma 2007-2013, prioriteitsas nr. 3, aanzienlijke bedragen heeft 
vrijgemaakt voor de renovatie van stedelijke centrale verwarmingssystemen in de gemeente 
Botosani. Rekwestrant stelt dat de door de autoriteiten aan de EU verschafte gegevens niet 
juist zijn en dat het bedrijf SC Modern Calor SA de bedragen wederrechtelijk gebruikt. 
Rekwestrant verzoekt het Europees Parlement daarom om deze zaak te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Rekwestrant beweert dat de gegevens die de plaatselijke overheden van Botosani voorlegden 
om de financiering uit het operationeel milieuprogramma voor de renovatie van het stedelijke 
centrale verwarmingssysteem te rechtvaardigen, niet correct waren. Hij betwist de 
toegevoegde waarde van de investering, aangezien het aantal gebruikers lager is dan de 
overheden hebben verklaard en er nog minstens evenveel afzonderlijke verwarmingssystemen 
zijn.

Opmerkingen van de Commissie
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De renovatie van het stedelijke centrale verwarmingssysteem in de gemeente Botosani is 
inderdaad een door het Cohesiefonds gecofinancierd project in het kader van het operationeel 
milieuprogramma. De hoofddoelstelling van dergelijke investering is ervoor te zorgen dat het 
bestaande verwarmingssysteem voldoet aan de Europese milieunormen inzake emissies.

Bijstand in het kader van het Cohesiefonds wordt, in overeenstemming met de relevante 
voorschriften, verleend bij gedeeld beheer tussen de Europese Commissie en de lidstaten. Dit 
project met een totale waarde van EUR 30 miljoen wordt niet als een groot 
investeringsproject beschouwd. Bijgevolg werd het dossier enkel door de nationale overheden 
geëvalueerd.

Desondanks werd, volgens de informatie van de beheersautoriteit van het milieuprogramma, 
voor het project een economische analyse uitgevoerd om alternatieve technische oplossingen 
te beoordelen, zoals het algemene gebruik van afzonderlijke verwarmingssystemen. Deze 
simulaties werden uitgevoerd op basis van de informatie van de begunstigde en de 
contractuele consultants.

Conclusie

Gezien het voorgaande moedigen de diensten van de Commissie rekwestrant aan om klachten 
rechtstreeks bij de beheersautoriteit van het milieuprogramma in Roemenië in te dienen.


