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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0259/2010, του V.M., σλοβακικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη κατάχρηση κοινοτικών πόρων από τον Οργανισμό Αγροτικών 
Πληρωμών της Σλοβακίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι καταχρώνται κοινοτικοί πόροι που προορίζονται για την 
επιδότηση γαιών για βοσκοτόπους· η γη εικάζεται ότι χρησιμοποιείται για ιδιωτικούς 
σκοπούς για την εκτροφή κόκκινων ελαφιών και αγρινών. Έχει επιχειρήσει να αναφέρει το 
ζήτημα στις σλοβακικές αρχές, αλλά δεν ικανοποιήθηκε. Ζητεί από τις ευρωπαϊκές αρχές να 
διερευνήσουν το ζήτημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Η αναφορά

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο γεωργικός συνεταιρισμός PORIADIE αξιώνει επανειλημμένως 
και επωφελείται αδικαιολόγητα από τη στήριξη η οποία παρέχεται στο πλαίσιο του 
καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ), ενώ δεν τηρεί την καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση και παραβιάζει κατ’ αυτόν τον τρόπο τις διατάξεις του ΚΕΣΕ.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά  

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο γεωργικός συνεταιρισμός PORIADIE (PORIADIE AC) –στη 
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Myjava της Σλοβακίας– δεν διατηρούσε ούτε καλλιεργούσε την αρόσιμη έκτασή του και, 
επομένως, παραβίαζε την «καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση», στην οποία 
βασίζεται η χορήγηση ενισχύσεων του ΚΕΣΕ (καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης).

Ο αναφέρων εν συνεχεία ισχυρίστηκε ότι το 2008 ζητήθηκαν επιδοτήσεις για αγροτεμάχια τα 
οποία δεν είχαν καλλιεργηθεί για πολλά έτη και για περιοχές οι οποίες είχαν δηλωθεί ως 
βοσκότοποι όπου εκτρέφονταν ελάφια και άγρια πρόβατα. Ισχυρίστηκε επίσης ότι λόγω 
ελλιπούς καλλιέργειας της γης, ένα ποσό ύψους τουλάχιστον 20.000 ευρώ καταβλήθηκε 
αδικαιολόγητα στον συνεταιρισμό PORIADIE AC, και έκτοτε δεν επεστράφη ποτέ. 
Επιπλέον, η πηγή ισχυρίστηκε ότι ο PORIADIE AC δήλωνε επί σειρά ετών αγροτεμάχια τα 
οποία συνέπιπταν με εκείνα άλλων αγροτών, προκειμένου να εισπράξει αδικαιολόγητα 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΚΕΣΕ. 

Στις 15.7.2010, η OLAF κίνησε διαδικασία αξιολόγησης των πληροφοριών οι οποίες 
ελήφθησαν, προκειμένου να διαπιστώσει εάν θα έπρεπε να κινηθεί επίσημη έρευνα της 
OLAF.

Συμπεράσματα

Η επίσημη αξιολόγηση του θέματος από την OLAF ολοκληρώθηκε και συζητήθηκε κατά τη 
διάρκεια του διοικητικού συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2010. Κατά τη διάρκεια της 
αξιολόγησης, οι σλοβακικές αρχές δήλωσαν ότι είχαν διενεργηθεί αρκετοί επιτόπιοι έλεγχοι 
στον δικαιούχο, ως αποτέλεσμα των οποίων είχαν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 56.921 
σλοβακικών κορονών (το 2006-2007) και 50.332,67 ευρώ (το 2008-2009).

Βάσει αυτών των πληροφοριών, διαπιστώθηκε ότι ο APA (Οργανισμός Πληρωμών της 
Σλοβακίας) διενήργησε όλους τους απαιτούμενους ελέγχους και ότι οι έλεγχοί του 
διεξήχθησαν με τον δέοντα τρόπο. Επομένως, κατ’ εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, 
η OLAF δεν χρειάζεται να επέμβει και συνιστάται το ζήτημα να αντιμετωπιστεί ως άνευ 
ουσίας υπόθεση.


