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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0811/2011, ko Asociaţia pentru prevenirea abuzurilor fiscale
(APAF) [Asociācija finanšu nelikumību novēršanai] vārdā iesniedza 
Rumānijas valstspiederīgais Garbis Kehaiyan, par Eiropas fondu ļaunprātīgu 
izlietošanu, ko Rumānijas valdība veic lauksaimniecības jomā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka pilsētu domes Rumānijas lauku apvidos rīko 
krāpnieciskas izsoles, lai izsolītu ganību zemi, un pašas iesniedz atbilstības deklarācijas, lai 
piekļūtu ES fondiem. Tādējādi varas iestādes nelikumīgi iegūst subsīdijas, bez pārbaudēm un 
neveicot to zemju saglabāšanas darbu, ko tās deklarējušas uzskaitē par saņemšanu. Dzīvnieku 
audzētāji sūdzas, ka viņi vairs nevar piekļūt ganībām un kopējām ganībām un ka tāpēc viņu 
dzīvnieki pastāvīgi mirst no bada. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tas notiek visā valstī, 
un lūdz Eiropas iestādes steidzami iejaukties, lai labotu situāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 18. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Komisija ir saņēmusi no OLAF turpmāk minēto informāciju.

OLAF 2012. gada 10. janvārī slēdza lietu OF/2011/0701 (Rumānijas SAPS — apsūdzība par 
Comarnic pilsētas domes (Prahovas apgabals) pieļautajiem pārkāpumiem).

Comarnic pilsētas dome tika apsūdzēta vienotā platībmaksājuma shēmas (SAPS) subsīdiju 
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saņemšanā laikposmā no 2007. līdz 2011. gadam par valstij piederošiem zemes gabaliem, ko 
klāj meži un kas netiek uzturēti labā lauksaimniecības stāvoklī. Turklāt Comarnic pilsētas 
domes mērs tika apsūdzēts valstij piederošo ganību teritoriju nomas konkursa procedūru 
ietekmēšanā, apgalvojot, ka viņš izdarījis izmaiņas atlases kritērijos par labu konkrētiem 
lauksaimniekiem.

Novērtēšanā tika konstatēts, ka Rumānijas Lauksaimniecības maksājumu aģentūra (APIA) ir 
atguvusi RON 198 167,19 (aptuveni EUR 60 000), atskaitot šo summu no 2009. gadam 
apstiprinātās subsīdijas; minētā summa atbilst daudzgadu sankcijām, kuras tika piemērotas 
attiecībā uz 2007. gadu. Turklāt APIA ir konstatējusi nopietnus pārkāpumus saistībā ar 
pieteikumu, ko konkrētais subsīdijas saņēmējs bija iesniedzis 2011. gadā, un atkārtoti 
izskatījusi 2009. un 2010. gadā iesniegtos pieteikumus.

Pēc 2009. un 2010. gadā iesniegto pieteikumu atkārtotas izskatīšanas, ņemot vērā 2011. gadā 
konstatētos pārkāpumus, attiecībā pret subsīdiju saņēmēju varētu tikt sākta parāda atgūšanas 
procedūra, lai pilnīgi vai daļēji atgūtu 2009. un 2010. gadā izmaksātās summas. Pilnas parāda
summas atgūšanas procedūras rezultātā subsīdiju saņēmējam būtu jāatmaksā aptuveni 
RON 636 223 (aptuveni EUR 160 000).

Šī informācija 2012. gada 6. februārī tika nodota Lauksaimniecības un lauku attīstības ĢD un 
kompetentajām Rumānijas iestādēm (APIA un DLAF). Par lēmumu slēgt lietu, jo tās 
izskatīšana nav pamatota, šajā pašā dienā tika informēts arī sūdzības iesniedzējs.

Nekādas turpmākas darbības nav veiktas.


