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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0811/2011, ingediend door Garbis Kehaiyan (Roemeense
nationaliteit), namens de vereniging ter preventie van fiscale misstanden (APAF), 
over verduistering van Europese middelen op het gebied van landbouw door de 
Roemeense overheid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over het feit dat de plattelandsgemeenten in Roemenië frauderen met 
openbare aanbestedingen voor het verhuren van weidegrond en zelf geschiktheidsverklaringen 
indienen om Europees geld te kunnen krijgen. Op die manier ontvangen de autoriteiten 
onrechtmatig subsidie, zonder gecontroleerd te worden en zonder de grond te onderhouden 
zoals ze wel verklaren in de verklaring van ontvangst. De veehouders klagen dat ze geen 
toegang meer hebben tot grasland en andere weidegrond en dat hun dieren doodgaan van de 
honger. Indiener is van mening dat dit een landelijk fenomeen is en vraagt de Europese 
instellingen om snel iets aan deze situatie te doen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

"De Commissie heeft de volgende informatie over deze zaak ontvangen van OLAF.

Zaak OF/2011/0701 (SAPS Roemenië – Beschuldiging inzake onregelmatigheden met 
betrekking tot het gemeentebestuur van Comarnic, Prahova) is op 10 januari 2012 afgesloten 
door OLAF.
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Volgens de beschuldiging ontving het gemeentebestuur van Comarnic gedurende 2007-2011, 
subsidies in het kader van de enkele areaalbetaling (REAB) voor openbare gronden waar bos
groeide en die niet als akkerland werden onderhouden. Voorts werd beweerd dat de 
burgemeester van Comarnic de aanbestedingsprocedures voor de huur van de openbare 
weidegrond manipuleerde door aanpassing van de selectiecriteria om bepaalde landbouwers te 
bevoordelen.

Tijdens de controle werd vastgesteld dat een bedrag van 198 167,19 RON (ca. 60 000 EUR) is 
teruggevorderd door het Roemeense betaalorgaan voor de landbouw (APIA) door de voor 
2009 goedgekeurde subsidie te verminderen met het bedrag van de meerjarige sancties 
opgelegd voor 2007. Bovendien had APIA ernstige onregelmatigheden vastgesteld met 
betrekking tot de aanvraag die door de betrokken begunstigde in 2011 was ingediend, en was 
het orgaan bezig de aanvragen van 2009 en 2010 opnieuw te behandelen.

Naar aanleiding van de nieuwe behandeling van de aanvragen uit 2009 en 2010, en rekening 
houdend met de in 2011 ontdekte onregelmatigheden, wordt misschien een 
invorderingsprocedure ingeleid tegen de begunstigde voor het geheel of een gedeelte van de 
in 2009 en 2010 ontvangen bedragen. Bij een volledige terugvordering zou de begunstigde ca.
636 223 RON (ca. 160 000 EUR) moeten vergoeden.

Deze informatie is doorgegeven aan DG AGRI en de bevoegde Roemeense autoriteiten 
(APIA en DLAF) op 06 februari 2012. Op dezelfde datum is de indiener van de klacht tevens 
in kennis gesteld van de beslissing om de zaak te sluiten als een niet-zaak.

Er zijn geen verdere maatregelen genomen."


