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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Garbis Kehaiyan román állampolgár által az adózási visszaélések megelőzésének 
egyesülete (Asociaţia pentru prevenirea abuzurilor fiscale, APAF) nevében 
benyújtott 0811/2011. számú petíció az európai mezőgazdasági pénzeszközöknek 
a román állam általi jogellenes felhasználásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt tesz amiatt, hogy Romániában a vidéki polgármesteri hivatalok 
csalnak a legelők bérbeadására kiírt pályázatokon, és ők maguk nyújtják be a jogosultsági 
nyilatkozatokat az európai alapokhoz való hozzáférés céljából. Így a hatóságok törvénytelenül 
veszik fel a támogatásokat, ellenőrzés nélkül és anélkül, hogy elvégeznék a területek 
karbantartását, mint ahogy azt az átvételi jegyzőkönyvekben állítják. Az állattenyésztők arra 
panaszkodnak, hogy nem férnek hozzá a közös legelőkhöz és kaszálókhoz, aminek 
következtében állataik éhen halnak. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ez egy országos 
szintű, általános jelenség, és az európai intézmények sürgős közbenjárását kéri a helyzet 
orvoslása érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

Ezzel az üggyel kapcsolatosan a Bizottság a következő tájékoztatást kapta az OLAF-tól.
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Az OF/2011/0701. számú ügyet (Romániai egységes területalapú támogatási rendszer – A 
Prahova megyei comarnici polgármesteri hivatallal kapcsolatos vélelmezett szabálytalanság) 
az OLAF 2012. január 10-én lezárta.

A comarnici polgármesteri hivatal az állítások szerint 2007 és 2011 között az egységes 
területalapú támogatási rendszer keretében támogatásokat kapott olyan erdővel borított 
köztulajdonban lévő földterületekért, amelyek nem voltak jó mezőgazdasági állapotban. 
Továbbá, a comarnici polgármester állítólag befolyásolta a köztulajdonban lévő legelők 
bérbeadására vonatkozó pályázati eljárást azáltal, hogy a kiválasztási feltételeket bizonyos 
mezőgazdasági termelők javára módosította.
Az értékelés során megállapították, hogy a romániai mezőgazdasági kifizető ügynökség 
(APIA) a 2007-re kivetett többéves szankciónak megfelelő 198 167,19 román lejt (mintegy 
60 000 eurót) szerzett vissza a 2009-re engedélyezett támogatásokból való levonás révén. 
Továbbá, az APIA súlyos szabálytalanságokat állapított meg az érintett kedvezményezett által 
2011-ben benyújtott pályázattal kapcsolatosan, és újra feldolgozta a 2009-ben és 2010-ben 
benyújtott pályázatokat.

A 2009 és 2010 évi pályázatok újrafeldolgozását követően – a 2011-ben feltárt 
szabálytalanságokat is figyelembe véve – a kedvezményezett ellen a 2009 és 2010-ben kapott 
teljes vagy részleges összegekért követelésbehajtási eljárás indítható. Teljes behajtási eljárás 
esetén a kedvezményezettnek megközelítőleg 636 223 román lejt (megközelítőleg 160 000 
eurót) kellene visszatérítenie.

Ezt az információt 2012. február 06-án továbbították a Mezőgazdasági Főigazgatóságnak és 
az illetékes romániai hatóságoknak (az APIA-nak és a csalás elleni hivatalnak). Ugyanezen a 
napon a petíció benyújtóját is tájékoztatták az ügy megalapozatlan bejelentésként történő 
lezárásáról szóló határozatról.

További intézkedéseket nem hoztak.


