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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0811/2011, imressqa minn Garbis Kehaiyan, ta’ ċittadinanza 
Rumena, f’isem l-Asociația pentru prevenirea abuzurilor fiscale (APAF) [l-
Assoċjazzjoni għall-prevenzjoni tal-abbużi fiskali], dwar l-użu ħażin ta’ fondi 
Ewropej mill-Gvern Rumen fil-qasam agrikolu

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li fil-parti rurali tar-Rumanija, il-muniċipji jwettqu rkantijiet frodulenti 
għall-kiri ta’ mergħat u jissottomettu huma stess dikjarazzjonijiet ta’ eliġibilità biex jiksbu d-
dritt għall-fondi tal-UE. B’hekk, l-awtoritajiet jiġbru sussidji b’mod illeġittimu, mingħajr ma 
jiġu kkontrollati u mingħajr ma jitwettaq xogħol ta’ manteniment fuq l-art li huma jiddikjaraw 
fir-rekords tad-dħul. Dawn li jrabbu l-annimali jilmentaw li m’għadx għandhom aċċess għal 
mergħat jew artijiet komuni bil-ħaxix u li konsegwentement l-annimali tagħhom qed imutu 
bil-ġuħ. Il-petizzjonant iqis li dan qed jiġri madwar il-pajjiż kollu u jitlob lill-istituzzjonijiet 
Ewropej jintervienu b’mod urġenti biex tinstab soluzzjoni għas-sitwazzjoni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Novembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ April 2013

Il-Kummissjoni ngħatat l-informazzjoni li ġejja dwar dan il-każ mill-OLAF.

Każ OF/2011/0701 (SAPS Rumanija – Allegazzjoni ta’ irregularitajiet li jinvolvu l-Uffiċċju 
Muniċipali ta’ Comarnic, Prahova County) ingħalaq mill-Olaf fl-10.01.2012.
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Kien allegat li, matul l-2007-2011, l-Uffiċċju Muniċipali ta’ Comarnic irċieva sussidji taħt l-
Iskema ta’ Pagament Uniku skont l-Erja (SAPS) għal artijiet pubbliċi miksija bil-boskijiet u 
mhux miżmuma taħt konduzzjonijiet tal-biedja tajbin. Barra minn hekk, huwa allegat li s-
sindku tal-Uffiċċju Muniċipali ta’ Comarnic immanipula l-proċeduri tal-offerti għall-kiri ta’ 
mergħat pubbliċi billi mmodifika l-kriterji tal-għażla sabiex jiffavorixxi ċertu bdiewa.

Matul il-valutazzjoni ġie stabbilit li ammont ta’ RON 198 167.19 (madwar EUR 60 000) ġie 
rkuprat mill-Agenzija tal-Pagamenti għall-Agrikoltura Rumena (APIA) permezz ta’ tnaqqis 
mis-sussidju awtorizzat għall-2009, li jirrappreżenta s-sanzjonijiet multiannwali imposti 
għall-2007. Barra minn hekk, l-APIA kienet stabbiliet irregolaritajiet serji li jikkonċernaw l-
applikazzjoni sottomessa mill-benefiċjarju kkonċernat fl-2011 u reġgħet ipproċessat l-
applikazzjonijiet sottomessi fl-2009 u l-2010.

Wara l-ipproċessar mill-ġdid tal-applikazzjonijiet mill-2009 u l-2010, filwaqt li jitqiesu l-
irregolaritajiet skoperti fl-2011, tista’ tinbeda proċedura proċess ta’ rkupru tad-dejn kontra l-
benefiċjarju għall-ammonti sħaħ jew parzjali li rċevew fl-2009 u l-2010. Bi proċedura ta’ 
rkupru sħiħ, il-benefiċjarju jkollu jħallas lura madwar RON 636 223 (madwar EUR 160 000). 

Din l-informazzjoni ġiet mgħoddija lid-DĠ AGRI u l-awtoritajiet kompetenti Rumeni (APIA 
u DLAF) fis-06.02.2012. L-ilmentatur kien infurmat ukoll dwar id-deċiżjoni li jingħalaq il-
każ bħala mhux-każ fl-istess data.

Ma ttieħdet l-ebda azzjoni oħra.


