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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0303/2010 af Wolfgang Suchomel, østrigsk statsborger, om påstået 
svindel med EU-støtte i Slovakiet

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at der i Slovakiet med den slovakiske miljøministers vidende begås 
svindel i stor stil i forbindelse med projekter til affaldsforarbejdning. Andrageren kom på 
sporet af denne svindel, da hans virksomhed blev inddraget i et projekt om 
affaldsforarbejdning. I henhold til andrageren blev hans virksomhed inddraget i projektet, 
fordi svindlerne havde brug for en udenlandsk virksomhed med den ønskede knowhow for at 
opfylde kravene ved et offentligt udbud. Andrageren hævder, at der i mellemtiden er blevet 
udbetalt mange mio. euro fra EU til Slovakiet, men at ingen af projekterne er blevet 
gennemført. Han anmoder Europa-Parlamentet om at indlede en undersøgelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. juni 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 8. oktober 2010.

"Andrageren havde allerede flere gange kontaktet Kommissionen om dette spørgsmål.

Den 26. november 2009 modtog OLAF ligeledes en klage fra andrageren, som også sendte en 
kopi heraf til Revisionsretten, med påstand om svindel med EU-støtte i forbindelse med tre 
affaldsforarbejdningsprojekter i Snina i Slovakiet, som var samfinansieret med støtte fra EU's 
strukturfonde. Den 22. januar 2010 fik andrageren meddelelse om, at OLAF ville undersøge 
sagen.
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Den 2. februar 2010 kontaktede OLAF de slovakiske myndigheder med et krav om at få 
oplysninger om de tre projekter. Den 15. april 2010 modtog OLAF nogen dokumentation, der 
efter at være blevet analyseret gjorde det klart, at der var behov for yderligere oplysninger. De 
slovakiske myndigheder blev derefter anmodet om supplerende oplysninger, og 
Kommissionen afventer stadig et svar på denne anmodning. Efter modtagelse af svaret fra 
Slovakiet og i forventning om, at det indeholder fyldestgørende oplysninger, vil OLAF 
foretage en endelig vurdering af alle de dermed forbundne aspekter og afgøre, om der skal 
indledes en ekstern undersøgelse af sagen.

OLAF er af den opfattelse, at det i det foreliggende tilfælde er nødvendigt at foretage en 
yderligere vurdering af sagen efter modtagelse af de manglende oplysninger fra de slovakiske 
myndigheder. Når denne evalueringsproces er afsluttet vil Europa-Parlamentet blive 
informeret herom."

4. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Den 26. november 2009 modtog OLAF en klage fra andrageren, som også sendte en kopi 
heraf til Revisionsretten, med påstand om svindel med EU-støtte i forbindelse med tre 
ansøgninger om finansiering af affaldsforarbejdningsprojekter i Snina i Slovakiet, som var 
samfinansieret med støtte fra EU's strukturfonde. Ifølge klagen har visse navngivne personer 
angiveligt oprettet fiktive selskaber for at ansøge om EU-midler til tre identiske projekter, der 
skal gennemføres på samme område, der ligger mellem 06901 Snina og 06735 Pcoline i det 
østlige Slovakiet.

I forbindelse med vurderingen af de modtagne oplysninger har OLAF haft en omfattende 
udveksling af oplysninger med de slovakiske myndigheder i sagen og gennemført en analyse 
af den fremsendte dokumentation. I denne forbindelse bemærkede OLAF, at dokumenterne 
viste, at en af de påståede personer i 2005 faktisk havde ansøgt om midler til et projekt om 
oprettelsen af et affaldsgenbrugsanlæg i det område, der er nævnt i klagen. Projektet blev 
godkendt af de slovakiske myndigheder og et omtrentligt beløb på 1,1 mio. € blev investeret i 
projektets modtager med henblik på at bygge fundamentet til et affaldsgenbrugsanlæg i årene 
2006-2007 på det ovennævnte stykke jord. En kontrol af ansøgningen, herunder en kontrol på 
stedet den 3. april 2007 af det ansvarlige mellemled (det slovakiske miljøministerium), 
afslørede visse uregelmæssigheder, og den slovakiske forvaltningsmyndighed traf derfor en 
beslutning om at tilbagekalde projektets deltagelse i strukturfondenes bistand. Der blev ikke 
foretaget nogen betalinger fra EU.

I september 2008 blev en ny projektansøgning svarende til den første ansøgning indsendt 
under et andet firmanavn. Selv om den nye projektansøgning blev godkendt af 
forvaltningsmyndigheden, blev den senere trukket tilbage af projektansøgeren. Her blev der 
igen ikke foretaget nogen betalinger fra EU.

Den 16. januar 2009 blev det jordstykke, der var angivet som sted for gennemførelsen af det 
første projekt, og som igen skulle have været brugt i det andet projekt, solgt til et selskab ejet 
af advokaten for den første navngivne ansøger sammen med alle juridiske rettigheder i 
forbindelse med det påbegyndte projektbyggeri. Ifølge projektdokumentationen blev projektet 
helt overtaget af en ny virksomhed, og en tredje projektansøgning blev derefter indsendt og 
godkendt af de slovakiske myndigheder den 14. december 2009. Projektet blev godkendt til 



CM\866780DA.doc 3/4 PE450.803v02-00

DA

11,7 mio. € af den offentlige finansiering, hvor over 74 % af finansieringen skulle komme fra 
Den Europæiske Samhørighedsfond. For så vidt OLAF ved, er der endnu ikke foretaget 
betalinger fra EU i forbindelse med den tredje projektansøgning.

I løbet af sin undersøgelse har OLAF bemærket, at den slovakiske administrerende 
myndighed, til trods for det faktum, at sagsøgeren ikke har vist nogen påviselig tidligere 
erfaring inden for genbrug eller lignende virksomhed inden for bortskaffelse af affald, har 
godkendt den tredje projektansøgning. OLAF bemærkede ligeledes, at selskabet først 
registrerede dens erklærede affaldsgenbrugsvirksomhed i det slovakiske virksomhedsregister 
den 20. februar 2009 - ni dage efter den pågældende indkaldelse af forslag til det tredje 
projekt, der blev offentliggjort den 11. februar 2009.

I projektansøgningen til projektet nævnes specifikt, at byggeomkostningerne, der opstod 
under det første projekt, ikke ville blive indkrævet. Der er imidlertid en potentiel risiko for 
svig i forbindelse med den omstændighed, at byggeomkostningerne opstod tidligere, og det er 
blevet foreslået, at der kunne være tale om et forsøg på uregelmæssigt at indkræve sådanne 
omkostninger. De slovakiske myndigheder og Kommissionen (GD REGIO) bør holdes sig 
dette aspekt for øje i forbindelse med fremtidig kontrol og revision af dette projekt. OLAF har 
påpeget dette over for GD REGIO og bedt dem drøfte dette med de slovakiske myndigheder.

Andrageren fremfører også, at EU-midler misbruges af de slovakiske myndigheder gennem 
anvendelsen af overdrevne samfinansieringssatser (op til 100 %). Ved brug af eksempler med 
otte indkaldelser af forslag, der blev iværksat i 2008 i forbindelse med det operationelle 
program Miljø (OPE), og baseret på data indsamlet fra forskellige kilder (Årsrapport OPE 
2008, webside i OPE osv.) kommer han fejlagtigt til den konklusion, at samfinansiering fra 
den slovakiske budget, som påkrævet i henhold til strukturfondsforordningerne, ikke 
eksisterer, og at de 317 mio. €, der udgør det slovakiske bidrag til OPE, derfor er gået tabt. 
Kommissionen har undersøgt klagen og konkluderer, at påstandene er baseret på en 
misforståelse af systemet for finansiering af projekter (f.eks. forveksling af godkendte 
projekter med betalte projekter, summen for bud med summen for godkendte projekter osv.).

Systemet for samfinansiering af projekter er fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 
og mere specifikt for det operationelle program Miljø (OPE) i EF-beslutning (C(2007) 5500 
af 8/11/2007). De maksimale samfinansieringssatser fra EU i OPE er fastsat til 85 %. 
Forvaltnings- og kontrolsystemet blev fastlagt for OPE og accepteret af GD REGIO den 
26/5/2010. Kommissionen forpligter sig til løbende overvågning af OPE inden for rammerne 
af overvågningsudvalgene, årlige møder, årsrapporter, tekniske møder mv. og vurderer alle 
indsendte betalingsanmodninger med henblik på at sikre deres overensstemmelse med de 
lovgivningsmæssige krav.  Kommissionens (GD REGIO) revisorer har gennemført en 
systemrevision for OPE sidste år (resultatet foreligger endnu ikke), og yderligere en revision 
for OPE er planlagt til andet halvår af 2011 eller 2012. 

Konklusioner

OLAF har indgående analyseret den dokumentation, som de slovakiske myndigheder har 
fremsendt i forbindelse med påstandene. Det lader til, at projektansøgninger om bygning af et 
affaldsgenbrugsanlæg faktisk blev indsendt på forskellige tidspunkter ved hjælp af tre 
forskellige firmanavne. De første to projekter blev imidlertid af forskellige årsager trukket 
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tilbage og modtog derfor ikke budgetfinansiering fra EU. Den tredje projektansøgning blev 
godkendt i december 2009 og er i sin indledende implementeringsfase, og efter OLAF's 
bedste overbevisning er der til dags dato ikke fremført noget krav om eller foretaget 
udbetaling af EU-midler.

Baseret på OLAF's analyse af de forelagte oplysninger og dokumentation, og under 
anvendelse af subsidiaritetsprincippet i, hvor andre tjenester er bedre rustet til at behandle 
denne sag, har OLAF besluttet, at der ikke er tilstrækkelig grund til at tro, at der er 
forekommet uregelmæssigheder, der skader EU's budget. Sagen blev derfor lukket af OLAF 
den 3. december 2010 som en ikkesag med det forbehold, at Kommissionens GD REGIO og 
de slovakiske myndigheder ville blive bedt om at overvåge gennemførelsen af projektet meget 
nøje fremover og sikre, at der ikke opstår uregelmæssigheder eller dobbeltfinansiering.

Andrager, Revisionsretten og Jorgo Chatzimarkakis, medlem af Europa-Parlamentet, er 
ligeledes blevet underrettet om OLAF's afgørelse i sagen og om begrundelsen herfor.

Med hensyn til andragerens påstande om samfinansiering af projekter under miljøprogrammet 
har GD REGIO ingen beviser for, at de slovakiske myndigheder anvender kravene til 
samfinansiering på andet end korrekt vis. Det skønnes, at andrageren har misforstået det 
grundlag, hvorpå EU-støttede projekter medfinansieres. På grundlag af regelmæssig 
overvågning af programmet og vurderingen af betalingsanmodningerne fra den slovakiske 
godkendelsesmyndighed mener GD REGIO, at ordningen for samfinansiering som vedtaget 
ved afgørelse for OPE fungerer korrekt.

Med hensyn til konklusionerne af OLAF's undersøgelse, vil GD REGIO bede 
forvaltningsmyndigheden for OPE om en fuldstændig redegørelse for det grundlag, hvorpå 
dette projekt blev udvalgt til EU-samfinansiering, og for at sikre, at det er underlagt nøje 
overvågning under projektets gennemførelse. På baggrund af de forklaringer, der er modtaget 
fra forvaltningsmyndigheden, vil GD REGIO overveje, om projektet skal gøres til genstand 
for en revision af enten den slovakiske revisionsmyndighed eller af GD REGIO's revisorer. 
Under revisionen skal der rettes særlig opmærksomhed mod forvaltningsmyndighedens 
vurdering af den endelige støttemodtagers evne til at opfylde betingelserne for 
samfinansiering, og at de byggeomkostninger, der opstod under det første projekt, ikke vil 
blive opkrævet. Godkendelsesmyndigheden bekræftede, at udgifter i forbindelse med dette 
projekt ikke er medtaget i nogen af de betalingsanmodninger, der er indsendt til 
Kommissionen til dato."


