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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: V.M., szlovák állampolgár által benyújtott 0259/2010. számú petíció a 
mezőgazdasági kifizetésekért felelős szlovákiai ügynökség részéről az uniós 
források állítólagos rendeltetésellenes felhasználásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az állattartásban legelőként szolgáló területek 
támogatására irányuló uniós források nem rendeltetésszerűen kerülnek felhasználásra. A 
földterületeket állítólagosan magáncélokra használják, mégpedig dámvad és muflon 
tenyésztésére. Mindezt megpróbálta a szlovák hatóságok tudomására hozni, de nem járt 
sikerrel. Az európai hatóságokat kéri az ügy kivizsgálására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 17. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13.

A petíció

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a PORIADIE Mezőgazdasági Szövetkezet rendre az 
egységes területalapú támogatási rendszer (SAPS) szerinti támogatást igényel, illetve 
jogtalanul részesül az ilyen támogatásban, ugyanakkor elmulasztotta fenntartani a jó
mezőgazdasági és környezeti állapotot (GAEC), és ilyen módon megsértette az SAPS 
rendelkezéseit.
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A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban  

A petíció benyújtója azt állította, hogy a szlovákiai Myjavában működő PORIADIE 
Mezőgazdasági Szövetkezet (PORIADIE AC) nem tartotta fenn vagy művelte szántóföldjeit, 
és ezért megsértette a jó mezőgazdasági és környezeti állapot (GAEC) elvét, amely az SAPS 
nyújtásának alapjául szolgál.

A petíció benyújtója emellett azt állította, hogy 2008-ban olyan parcellákra kértek támogatást, 
amelyeket több éven keresztül nem műveltek, illetve olyan, legelőként bejelentett területekre, 
amelyeken szarvast és muflont tenyésztettek. Azt is állította, hogy a föld művelésének hiánya 
miatt legalább 20 000 euró összeget fizettek ki jogtalanul a PORIADIE AC részére, amelyet 
aztán soha nem vettek vissza az említett szövetkezettől. Emellett a forrás azt állította, hogy a 
PORIADIE AC sok éven keresztül olyan földterületeket jelentett be, amelyek átfedést 
mutattak más termelők földterületeivel, hogy így jogtalanul juthasson az SAPS rendszere 
szerinti támogatáshoz.

2010. július 15-én az OLAF elindította a kapott tájékoztatás értékelő eljárását annak 
meghatározása érdekében, hogy szükséges-e a hivatalos OLAF-vizsgálat elindítása.

Következtetések

Az OLAF-nak az üggyel kapcsolatos hivatalos értékelése lezárult, és azt a tanács 2010. 
november 30-i ülésén vitatták meg. Az értékelés során a szlovák hatóságok azt állították, hogy 
a kedvezményezettnél több helyszíni ellenőrzést is végeztek, amelyek eredményeként (2006–
2007-ben) 56 921 korona és (2008–2009-ben) 50 332,67 euró büntetést róttak ki.

Ezen információ alapján megállapítást nyert, hogy az APA (a szlovák kifizető ügynökség) 
valamennyi szükséges ellenőrzést elvégzett, továbbá hogy az ellenőrzésekre a megfelelő 
módon került sor. Ennélfogva a szubszidiaritás elvét alkalmazva az OLAF-nak semmilyen 
szerepe nincs az üggyel kapcsolatban, és javasolt az ügy hatáskörön kívül állóként való 
kezelése.


