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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0811/2011 af Garbis Kehaiyan, rumænsk statsborger, for
"Asociației pentru prevenirea abuzurilor fiscale" (APAF), om den rumænske 
regerings misbrug af europæiske midler på landbrugsområdet

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at der på rådhuse på landet i Rumænien finder svigagtige auktioner sted 
vedrørende leje af græsningsarealer, hvor myndighederne selv indsender erklæringer om 
berettigelse til at modtage EU-midler. Myndighederne modtager således ulovligt subsidier, 
uden at de bliver kontrolleret, og uden at der udføres arbejde med vedligeholdelse af 
arealerne, som de selv udfærdiger overtagelseserklæringer for. Dyreopdrættere klager over, at 
de ikke længere kan få adgang til græsmarker eller fælles græsningsarealer, og at deres dyr 
derfor dør af sult. Andrageren mener, at dette forekommer i hele landet, og anmoder EU's 
institutionerne om hurtigt at gribe ind for at afhjælpe situationen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

Kommissionen har modtaget følgende oplysninger om denne sag fra OLAF:

OLAF lukkede sag OF/2011/0701 (SAPS Rumæninen – beskyldninger om 
uregelmæssigheder vedrørende rådhuset i Comarnic, Prahova amt) den 10. januar 2012.

Det blev hævdet, at rådhuset i Comarnic i perioden 2007-2011 modtog subsidier under den 
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generelle arealbetalingsordning (SAPS) for offentlige områder, der var dækket af skov, og 
som ikke blev holdt i god landbrugsmæssig stand. Desuden blev det hævdet, at borgmesteren 
på rådhuset i Comarnic fiflede med udbudsprocedurerne for leje af offentlige 
græsningsarealer ved at ændre udvælgelseskriterierne, så de favoriserede bestemte 
landbrugere.

I forbindelse med vurderingen blev det fastslået, at et beløb på 198 167,19 RON (ca. 60 000 
EUR) blev inddrevet af det rumænske betalingsorgan for landbrug (APIA) ved, at beløbet 
blev trukket fra de subsidier, der blev godkendt for 2009, hvilket afspejler de flerårige 
sanktioner, der blev indført i 2007. Derudover havde APIA konstateret alvorlige 
uregelmæssigheder i forbindelse med den ansøgning, som den pågældende støttemodtager 
havde indsendt i 2011, og var i færd med at genbehandle ansøgningerne fra 2009 og 2010.

Efter genbehandlingen af ansøgningerne fra 2009 og 2010 i lyset af de uregelmæssigheder, 
der blev afsløret i 2011, er det muligt, at der vil blive indledt en gældsinddrivelsesprocedure 
mod støttemodtageren vedrørende hele eller en del af det beløb, den pågældende modtog i 
2009 og 2010. Såfremt der bliver tale om en fuldstændig inddrivelsesprocedure, vil 
støttemodtageren skulle tilbagebetale ca. 636 223 RON (ca. 160 000 EUR).

Disse oplysninger blev videregivet til GD AGRI og de kompetente rumænske myndigheder 
(APIA og DLAF) den 6. februar 2012. Klageren blev ligeledes på samme dato orienteret om 
beslutningen om at lukke sagen som en ikkesag.

Der blev ikke truffet yderligere foranstaltninger.


