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Komisja Petycji

30.4.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0811/2011, którą złożył Garbis Kehaiyan (Rumunia) w imieniu 
Stowarzyszenia na rzecz zapobiegania nadużyciom podatkowym (APAF) w 
sprawie niewłaściwego wykorzystywania przez rząd rumuński funduszy UE 
w dziedzinie rolnictwa

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stwierdza, że na obszarach wiejskich w Rumunii władze gminne fałszują 
przetargi na dzierżawę pastwisk i same składają oświadczenia o kwalifikowalności, aby 
uzyskać fundusze UE. W ten sposób władze uzyskują dotacje niezgodnie z prawem, nie 
podlegając kontroli i nie prowadząc prac, aby utrzymać grunty w dobrym stanie, chociaż 
deklarują to w potwierdzeniach odbioru dotacji. Hodowcy zwierząt skarżą się, że nie mają już 
dostępu do pastwisk i wspólnych łąk, a w rezultacie ich zwierzęta zdychają z głodu. 
Składający petycję uważa, że dzieje się tak w całym kraju i zwraca się do instytucji 
europejskich o pilne podjęcie działań, aby zaradzić tej sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

OLAF przekazał Komisji następujące informacje w powyższej sprawie.

Sprawa OF/2011/0701 (SAPS Romania –  Domniemane nieprawidłowości z udziałem władz 
gminy Comarnic, powiat Prahova) została zamknięta przez OLAF w dniu 10 stycznia 2012 r. 
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Stwierdzono, że okresie 2007-2011 władze gminy Comarnic otrzymały dotacje w ramach 
systemu jednolitej płatności obszarowej (SAPS) na grunty publiczne pokryte lasami i które 
nie były w dobrym stanie z rolniczego punktu widzenia. Ponadto stwierdzono, że burmistrz 
gminy Comarnic manipulował procedurami przetargowymi na dzierżawę publicznych 
pastwisk zmieniając kryteria selekcji, aby faworyzować niektórych rolników.

W trakcie procedury ustalono, że rumuńska Agencja Płatnicza w zakresie Rolnictwa (APIA) 
dzięki odliczeniu dotacji przyznanych na 2009 r. odzyskała kwotę 198 167,19 RON (ok. 
60 000 EUR), co stanowi kwotę wieloletnich sankcji nałożonych w 2007 r. Ponadto APIA 
stwierdziła poważne nieprawidłowości dotyczące wniosku złożonego przez danego 
beneficjenta w 2011 r. i ponownie rozpatrzyła wnioski złożone w 2009 i 2010 r.

Po ponownym rozpatrzeniu wniosków z 2009 r. i 2010 r., biorąc pod uwagę nieprawidłowości 
wykryte w 2011 r., można wszcząć wobec beneficjenta procedurę w celu odzyskania części 
lub całości kwot, jakie otrzymał w 2009 i 2010 r. W procedurze odzyskania całej kwoty 
beneficjent będzie musiał zwrócić ok. 636 223 RON (ok. 160 000 EUR).

Te informacje zostały przekazane DG AGRI oraz właściwym organom rumuńskim (APIA i 
DLAF) w dniu 6 lutego 2012 r. Składający petycję został również poinformowany o decyzji 
zamknięcia sprawy jako bezzasadnej.

Nie zostały podjęte żadne inne działania.


