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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0811/2011, внесена от Гарби Кехаян, с румънско гражданство, 
от името на „Asociația pentru prevenirea abuzurilor fiscal“ (APAF) 
[Асоциация за предотвратяване на данъчни злоупотреби], относно 
неправомерно използване на средства от европейските фондове в 
областта на земеделието от страна на румънското правителство

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията заявява, че общините в селските райони на Румъния  
извършват злоупотреби при търговете за отдаване под наем на пасища и самите те 
представят декларации за съответствие с критериите, за да получат достъп до средства 
от фондовете на ЕС. По този начин органите събират субсидии неправомерно, без да им 
бъде направена проверка и без да извършват поддръжката на земята, която декларират 
във финансовите документи. Животновъдите се оплакват, че вече нямат достъп до земи 
за паша и общи пасища, както и че техните животни вследствие на това умират от глад. 
Вносителят на петицията счита, че това се случва в цялата страна и отправя искане към 
Европейските институции да се намесят незабавно, за да намерят разрешение на това 
положение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2013 г.

Комисията получи следната информация по случая от OLAF.
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Дело OF/2011/0701 (СЕПП Румъния – твърдения за нередности с участието на община  
Комарник, окръг Прахова) беше приключено от OLAF на 10.1.2012 г.

В него се твърдеше, че в периода между 2007—2011 г. община Комарник получава 
субсидии по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за земи, покрити с гори, 
които не се поддържат в добро земеделско състояние. Освен това се твърди, че кметът 
на община Комарник е манипулирал търговете за отдаването под наем на обществени 
пасища, като е изменил критериите за подбор, за да облагодетелства определени 
земеделски производители.

Разследването на случая установи, че сумата от 198 167,19 RON (около 60 000 EUR) е 
била възстановена от Румънската разплащателна агенция за селско стопанство (РРАСС) 
чрез приспадане от субсидията, отпусната за 2009 г., възлизащо на многогодишни 
санкции, наложени за 2007 г. Освен това РРАСС е установила сериозни нередности във 
връзка със заявлението, подадено от съответния бенефициент през 2011 г. и 
преразглежда заявленията, подадени през 2009 г. и 2010 г.

След преразглеждането на заявленията от 2009 г. и 2010 г., въз основа на нередностите, 
разкрити през 2011 г., срещу бенефициента може да бъде инициирана процедура по 
събиране на вземания за пълно или частично възстановяване на сумите, получени през 
2009 г. и 2010 г. При пълно възстановяване бенефициентът ще трябва да възстанови 
636,223 RON (около 160,000 EUR).

Тази информация беше предадена на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ и 
компетентните румънски органи (РРАСС и Департамента за борба с измамите) на 
6.2.2012 г. Подателят на жалбата също беше информиран за решението за приключване 
на делото поради липса на основания. 

Не бяха предприети по-нататъшни действия.


