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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0259/2010 dėl Slovakijos žemės ūkio išmokų agentūros tariamo 
netinkamo ES lėšų naudojimo, kurią pateikė Slovakijos pilietis V. M.

1. Peticijos santrauka.

Peticijos pateikėjas teigia, kad buvo netinkamai naudojamos ES lėšos, skirtos gyvulių ganyklų 
plotams subsidijuoti; šie plotai esą naudojami privačiais tikslais, danieliams ir muflonams 
auginti. Jis bandė kreiptis į Slovakijos valdžios institucijas, bet nesulaukė jokio atsako. Jis 
prašo Europos institucijas ištirti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas teigia, kad kolektyvinis ūkis PORIADIE jau ne pirmą kartą teikia 
prašymus paramai gauti pagal vienkartinių išmokų už plotus schemą (VIPS) ir neteisėtai ją 
naudoja, nes nesilaiko geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų (GABS) ir todėl 
pažeidžia VIPS reguliuojančias nuostatas.

Komisijos pastabos dėl peticijos  

Peticijos pateikėjas teigė, kad kolektyvinis ūkis PORIADIE, įsikūręs Mijavos miesto 
(Slovakija) apylinkėse, neprižiūrėjo arba nedirbo savo ariamosios žemės, todėl pažeidė 
vadinamuosius geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartus (GABS), kuriais paremta 
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parama pagal vienkartinių išmokų už plotus schemą (VIPS).

Peticijos pateikėjas taip pat teigė, kad 2008 m. buvo prašoma paramos už žemės plotus, kurie 
daugybę metų nebuvo dirbami, ir už ganyklomis deklaruotas teritorijas, kuriose auginami 
danieliai bei muflonai.  Be to, jis tvirtino, jog dėl to, kad žemė nebuvo dirbama, 
kolektyviniam ūkiui PORIADIE buvo neteisėtai išmokėta ne mažiau kaip 20 000 EUR, o ši 
suma vėliau nebuvo grąžinta. Be to, šis šaltinis teigė, kad daugybę metų kolektyvinis ūkis 
PORIADE deklaruodavo su kitų ūkininkų žeme iš dalies sutampančius žemės plotus, kad taip 
neteisėtai gautų lėšų pagal VIPS.  

2010 m. liepos 15 d. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) pradėjo gautos 
informacijos vertinimo procedūrą, siekdama nustatyti, ar reikėtų pradėti oficialų OLAF 
tyrimą.

Išvados

Oficialus OLAF vertinimas šiuo klausimu buvo užbaigtas ir aptartas per 2010 m. lapkričio 
30 d. vykusį valdybos posėdį. Vertinimo metu Slovakijos valdžios institucijos nurodė, kad 
atliktos paramos gavėjo patikros vietoje, po kurių skirtos 56 921 SKK (2006–2007) ir 
50 332,67 EUR (2008–2009) baudos.

Atsižvelgiant į šią informaciją nustatyta, kad APA (Slovakijos išmokų agentūra) atliko visas 
reikalingas patikras, ir kontrolė buvo vykdoma tinkamai. Todėl vadovaujantis subsidiarumo 
principu, OLAF šiuo klausimu negali imtis jokių veiksmų, o šį klausimą siūloma vertinti kaip 
neturintį pagrindo.“


