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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0811/2011 του Garbis Kehaiyan, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Asociația pentru prevenirea abuzurilor fiscale (APAF) (Ένωση 
για την πρόληψη των δημοσιονομικών καταχρήσεων), σχετικά με την 
κατάχρηση των πόρων των ευρωπαϊκών ταμείων από τη ρουμανική 
κυβέρνηση στον γεωργικό τομέα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, στην αγροτική Ρουμανία, τα δημαρχεία διενεργούν παράτυπες 
δημοπρασίες για τη μίσθωση βοσκοτόπων και υποβάλλουν τα ίδια δηλώσεις επιλεξιμότητας 
για να έχουν πρόσβαση στους πόρους των ταμείων της ΕΕ. Έτσι, οι αρχές εισπράττουν 
επιδοτήσεις με παράνομο τρόπο, χωρίς να ελέγχονται και χωρίς να εκτελούν το έργο της 
διατήρησης της γης που δηλώνουν στις αποδείξεις. Οι κτηνοτρόφοι καταγγέλλουν ότι δεν 
μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση σε χορτολίβαδα ή απλούς βοσκοτόπους και ότι, ως εκ 
τούτου, τα ζώα τους πεθαίνουν από την πείνα. Ο αναφέρων εκτιμά ότι αυτό συμβαίνει σε 
ολόκληρη τη χώρα και ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μεσολαβήσουν 
επειγόντως για να διορθώσουν την κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

H Επιτροπή έλαβε για τη συγκεκριμένη υπόθεση τις ακόλουθες πληροφορίες από την OLAF.

Η υπόθεση OF/2011/0701 (ΚΕΣΕ Ρουμανίας - Καταγγελία παρατυπιών που αφορούν το 
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δημαρχείο της Comarnic της επαρχίας Prahova) περατώθηκε από την OLAF στις 10.01.2012.

Υποστηρίχθηκε ότι, κατά την περίοδο 2007-2011, το δημαρχείο της Comarnic έλαβε 
επιδοτήσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) για 
δημόσιες εκτάσεις που καλύπτονται από άλση και δεν έχουν διατηρηθεί σε καλές συνθήκες 
γεωργίας. Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι ο δήμαρχος της Comarnic νόθευσε τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων για τη μίσθωση δημόσιων βοσκοτόπων, τροποποιώντας τα κριτήρια 
επιλογής για να ευνοηθούν ορισμένοι αγρότες.

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι ανακτήθηκε το ποσό των 198.167,19 RON (περίπου
60.000 ευρώ) από τον Οργανισμό πληρωμών για τη γεωργία της Ρουμανίας (APIA) μέσω της 
αφαίρεσης της επιδότησης που εγκρίθηκε το 2009, που αντιστοιχεί στις πολυετείς κυρώσεις 
που επιβλήθηκαν το 2007. Παράλληλα, ο APIA εντόπισε σοβαρές παρατυπίες όσον αφορά 
την αίτηση που υπέβαλε ο συγκεκριμένος δικαιούχος το 2011 και επεξεργάστηκε εκ νέου τις 
αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2009 και το 2010.

Μετά την επανεπεξεργασία των αιτήσεων του 2009 και του 2010, λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατυπίες που αποκαλύφθηκαν το 2011, ενδέχεται να ξεκινήσει διαδικασία ανάκτησης 
οφειλών κατά του δικαιούχου για τα πλήρη ποσά που ελήφθησαν το 2009 και το 2010 ή για 
μέρος αυτών. Σε περίπτωση διαδικασία πλήρους ανάκτησης, ο δικαιούχος θα πρέπει να 
επιστρέψει περίπου 636.223 RON (περίπου 160.000 ευρώ).

Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάστηκαν στη ΓΔ AGRI και στις αρμόδιες ρουμανικές αρχές 
(APIA και DLAF) στις 06.02.2012. Ο αναφέρων ενημερώθηκε επίσης την ίδια ημέρα σχετικά 
με την απόφαση να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο.

Δεν αναλήφθηκε περαιτέρω δράση.


