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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0259/2010 af V.M., slovakisk statsborger, om påstået misbrug af EU-
midler hos den slovakiske myndighed for udbetaling af landbrugsstøtte

1. Sammendrag

Andrageren påstår, at der sker misbrug af EU-midler beregnet til støtte til græsningsarealer 
for husdyr. Det påstås, at arealet anvendes privat til opdræt af dådyr og muflonfår. Han har 
prøvet at anmelde forholdet til de slovakiske myndigheder, men har ikke opnået noget. Han 
anmoder de europæiske myndigheder om at undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. juni 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

"Andragendet

Andrageren hævder, at landbrugskollektivet PORIADIE gentagne gange har krævet og 
uretmæssigt nyder godt af støtte under den generelle arealbetalingsordning, mens det ikke 
kunne opretholde den gode landbrugs- og miljømæssige stand og således overtrådte 
bestemmelserne i den generelle arealbetalingsordning.

Kommissionens bemærkninger vedrørende andragendet  

Andrageren hævdede, at landbrugskollektivet PORIADIE AC, som ligger i Myjava i 
Slovakiet, ikke har opretholdt eller dyrket den dyrkbare jord og således overtrådte 
bestemmelserne om den gode landbrugs- og miljømæssige stand, som støtten fra den 
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generelle arealbetalingsordning er baseret på.

Andrageren hævdede derudover, at støtten i 2008 var tiltænkt jordlodder, som ikke var blevet 
dyrket i mange år, og jordområder, som var blevet erklæret for græsningsområder for hjorte 
og vilde får. Han hævdede ligeledes, at PORIADIE AC uretmæssigt har modtaget mindst 
20.000 euro på grund af den manglende opdyrkning af jorden, og at disse penge aldrig var 
blevet tilbagebetalt herefter. Derudover hævdede kilden, at PORIADIE AC i en række år 
havde angivet jordlodder, som overlappede med andre landbrugeres jordlodder med henblik 
på uretmæssig vis at modtage støtte under den generelle arealbetalingsordning. 

Den 15. juli 2010 påbegyndte OLAF en vurderingsprocedure af de modtagne oplysninger med 
henblik på at fastsætte, om der skulle åbnes en formel OLAF-undersøgelse.

Konklusioner

OLAF's formelle vurdering af sagen blev gennemført og diskuteret under bestyrelsesmødet 
den 30. november 2010. Under vurderingen bemærkede de slovakiske myndigheder, at der 
var blevet gennemført en række kontroller på stedet vedrørende støttemodtageren. Dette 
medførte en række bøder på 56.921 slovakiske koruna (i 2006-2007) og 50.332,67 euro (i 
2008-2009).

På baggrund af disse oplysninger blev det besluttet, at APA (det slovakiske betalingsagentur) 
skulle gennemføre de nødvendige kontroller, og at kontrollerne skulle gennemføres på 
passende vis. Som følge heraf og i henhold til subsidiaritetsprincippet spiller OLAF ingen 
rolle i denne dag, og det anbefales, at sagen behandles som en ikkesag."


