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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

13.1.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0259/2010, внесена от V.M., със словашко гражданство, относно 
предполагаема злоупотреба със средства на ЕС от страна на Агенцията 
за плащания в областта на земеделието в Словакия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че има злоупотреби със средства от ЕС, 
предназначени за субсидиране на земя за паша за добитък; земята предполагаемо се 
използва за частни цели – за отглеждане на петнисти елени и муфлони. Той е правил 
опити да съобщи за това на словашките органи, но не е удовлетворен от резултата. 
Вносителят на петицията моли европейските органи да разследват случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

Петицията

Вносителят на петицията твърди, че селскостопанското кооперативно дружество 
„PORIADIE“ нееднократно претендира и неправомерно се облагодетелства от подкрепа 
в рамките на схемата за единно плащане на площ (СЕПП), макар че не е успяло да 
поддържа ДЗЕУ (добри селскостопански и екологични условия) и по този начин е в 
нарушение на разпоредбите на СЕПП.
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Вносителят на петицията твърди, че селскостопанското кооперативно дружество 
„PORIADIE“ („PORIADIE“ ССД), разположено в Myjava, Словакия, не е поддържало 
или обработвало обработваемата си земя и следователно е в нарушение на „добрите 
селскостопански и екологични условия“ (ДЗЕУ), върху които се основава 
предоставянето на помощ от схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

Вносителят твърди още, че през 2008 г. са поискани субсидии за парцели земя, които не 
са обработвани в продължение на много години, и за площи, обявени като пасища, 
върху които са отглеждани елени и диви овце. Той също така твърди, че поради липсата 
на обработване на земята, сума в размер на най-малко 20 000 евро е неправомерно 
изплатена на „PORIADIE“ ССД и никога не е възстановена след това. Освен това 
източникът твърди, че „PORIADIE“ ССД много години е обявявало парцели земя, 
които са се припокривали с тези на други земеделски производители, за да получи 
неправомерно финансиране в рамките на схемата за единно плащане на площ. 

На 15 юли 2010 г. Европейската служба за борба с измамите (OLAF) откри процедура 
за оценка на получената информация, за да определи дали да бъде открито официално 
разследване на OLAF.

Заключения

Официалната оценка на OLAF по случая беше завършена и разисквана по време на 
съвещанието на 30 ноември 2010 г. По време на оценката словашките органи заявиха, 
че са били проведени редица проверки на бенефициера на място, в резултат на които са 
наложени глоби от 56 921 словашки крони (през 2006–2007 г.) и 50 332,67 евро (през 
2008–2009 г.).

Въз основа на тази информация е било установено, че „APA“ (Словашка агенция по 
плащания) е извършила всички изисквани проверки и проверките й са били извършени 
по подходящ начин. Следователно, в изпълнение на принципа на субсидиарност, OLAF 
не може да има никаква роля в случая и се препоръчва случаят да не бъде разглеждан.


