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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0811/2011 dėl Rumunijos vyriausybės netinkamai panaudotų ES 
lėšų, kurią pateikė Rumunijos pilietis Garbis Kehaiyan „Asociația pentru 
prevenirea abuzurilor fiscale“ (APAF) (Piktnaudžiavimo mokesčiais 
prevencijos asociacija) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad Rumunijos kaimo vietovėse savivaldybės rengia nesąžiningas 
varžytines dėl ganyklų nuomos ir pačios teikia deklaracijas dėl galimybės gauti ES lėšų.
Todėl valdžios institucijos paramą gauna neteisėtai, jos netikrinamos ir neprižiūri žemės, 
kurią jos deklaruoja pajamų apskaitoje. Gyvulių augintojai skundžiasi, kad nebegali patekti į 
ganyklas arba bendrus ganymo plotus ir kad dėl to jų gyvuliai miršta badu. Peticijos 
pateikėjas mano, kad tai vyksta visoje šalyje, ir prašo Europos Parlamento skubiai imtis 
priemonių padėčiai pagerinti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. balandžio 30 d.

„OLAF šiuo klausimu Komisijai pateikė šią informaciją:

2012 m. sausio 10 d. OLAF baigė nagrinėti bylą OF/2011/0701 (Vienkartinės išmokos už 
plotus schema (SAPS) Rumunijoje. Įtarimai dėl pažeidimų, susijusių su Komarniko merija 
Prahovos apskrityje).
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Buvo įtariama, kad 2007–2011 m. laikotarpiu Komarniko savivaldybė už miškais apaugusias 
ir ne pagal gero ūkininkavimo reikalavimus prižiūrėtas valstybines žemes gavo subsidijų 
pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą. Be to, įtariama, kad Komarniko savivaldybės 
meras, pakeitęs atrankos kriterijus, kad jie būtų palankesni tam tikriems ūkininkams, 
suklastojo konkursų procedūras dėl valstybinių ganyklų nuomos.

Atliekant vertinimą nustatyta, kad Rumunijos žemės ūkio mokėjimų agentūra (angl. APIA), 
atėmusi 2009 m. subsidijos sumas, susigrąžino 198 167,19 RON (apie 60 000 EUR), 
atitinkančių daugiametes 2007 m. sankcijas. Be to, APIA nustatė didelius pažeidimus, 
susijusius su 2011 m. atitinkamo naudos gavėjo pateikta paraiška, ir dar kartą peržiūrėjo 2009 
ir 2010 m. pateiktas paraiškas.

Po pakartotinės 2009 ir 2010 m. paraiškų peržiūros, atsižvelgiant į 2011 m. atskleistus 
pažeidimus, naudos gavėjui gali būti pradėta skolos išieškojimo procedūra dėl visos ar dalies 
2009 ir 2010 m. gautos sumos. Jeigu bus vykdoma visos skolos išieškojimo procedūra, 
naudos gavėjas turėtų grąžinti maždaug 636 223 RON (apie 160 000 EUR).

2012 m. vasario 6 d. ši informacija perduota AGRI GD ir kompetentingoms Rumunijos 
valdžios institucijoms (APIA ir DLAF). Skundo pateikėjui taip pat pranešta apie sprendimą tą 
pačią dieną užbaigti šią bylą.

Nesiimta jokių papildomų veiksmų.“


