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petíció Szlovákiában az uniós támogatásokkal kapcsolatban állítólagosan 
elkövetett csalásokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint Szlovákiában nagy méreteket öltöttek a hulladékfeldolgozási 
projektek körüli csalások, és mindez a szlovák környezetvédelmi miniszter tudtával történik. 
A petíció benyújtója akkor szerzett tudomást a csalásokról, amikor a cégét bevonták egy 
hulladékfeldolgozási projektbe. A petíció benyújtója szerint cégét azért hívták meg a 
projektbe, mert a csalóknak egy megfelelő know-how-val rendelkező külföldi cégre volt 
szükségük a közbeszerzési pályázat feltételeinek teljesítéséhez. A petíció benyújtója szerint az 
EU időközben több millió eurót fizetett ki Szlovákiának, de a projektek egyike sem valósult 
meg, ezért az Európai Parlament vizsgálatát kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. október 8.

A petíció benyújtója az ügy kapcsán már többször kapcsolatba lépett az Európai Bizottsággal.

Az OLAF-hoz 2009. november 26-án érkezett hasonló panasz a petíció benyújtójától, 
amelynek másolatát a petíció benyújtója az Európai Számvevőszéknek is eljuttatta, amelyben 
azt állítja, hogy az európai strukturális alapokból társfinanszírozott három sninai (Szlovák 
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Köztársaság) hulladékfeldolgozási projekt támogatása körül csalásokat követtek el. A 
panaszost 2010. január 22-én tájékoztatták arról, hogy az OLAF ki fogja vizsgálni az ügyet.

2010. február 2-án az OLAF felvette a kapcsolatot a szlovák hatóságokkal, és kérte tőlük, 
hogy részletesen számoljanak be a három projektről. 2010. április 15-én az OLAF néhány 
dokumentumot meg is kapott, amelyek elemzését követően kiderült, hogy további 
tájékozódásra van szükség. Ezért felkérték a szlovák hatóságokat, hogy bocsássák 
rendelkezésre e hiányzói információkat, de válasz még nem érkezett. A Szlovákiától várt 
válasz kézhezvételét követően és amennyiben az tartalmazni fogja az összes kért információt, 
az OLAF véglegesíteni fogja az ügy összes vetületére kiterjedő értékelését és határozni fog 
arról, hogy kezdeményezi-e az ügyben külső vizsgálat folytatását.

A körülményekre tekintettel az OLAF álláspontja szerint az ügyet újból értékelni kell, miután 
a szlovák hatóságok elküldték a lényeges információkat. Amint ez az értékelési folyamat 
befejeződött, az Európai Parlamentet tájékoztatni fogják erről.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

Az OLAF-hoz 2009. november 26-án érkezett panasz a petíció benyújtójától, amelynek 
másolatát a petíció benyújtója az Európai Számvevőszéknek is eljuttatta, amelyben azt állítja, 
hogy az európai strukturális alapokból társfinanszírozott három sninai (Szlovák Köztársaság) 
hulladékfeldolgozási projekt finanszírozási kérelme körül támogatási csalást követtek el. A 
panaszos szerint egyes megnevezett személyek állítólag színlelt cégeket alapítottak annak 
érdekében, hogy uniós támogatást kérjenek az ugyanazon, a kelet szlovákiai Snina (06901) és 
Pcoline (06735) közötti földterületen fekvő három azonos projekthez.

A kapott információk értékelésekor az OLAF kiterjedt információcserét folytatott az ügyben a 
szlovák hatóságokkal, és elvégezte a kapott dokumentumok elemzését. E tekintetben az 
OLAF megjegyezte, hogy a dokumentumok azt jelzik, hogy 2005-ben az egyik megnevezett 
személy valóban kért finanszírozást egy projekthez, a panaszban említett területen 
hulladékfeldolgozó üzem létesítése céljából. A projektet a szlovák hatóságok jóváhagyták és a 
projekt kedvezményezettje körülbelül 1,1 millió EUR összeget ruházott be 2006–2007 
folyamán a fent említett földterületen a hulladékfeldolgozó üzem alapjainak megépítésébe. A 
kérelemnek a felelős közvetítő szerv (a szlovák Környezetvédelmi Minisztérium) általi –
2007. április 3-i helyszíni vizsgálatot is magában foglaló – ellenőrzése feltárt bizonyos 
szabálytalanságokat, és a szlovák irányító hatóság döntést hozott a projekt strukturális 
alapokból történő finanszírozásból való kivonásáról. Uniós kifizetésre nem került sor.

2008 szeptemberében egy másik cég neve alatt az első kérelemhez hasonló új projektkérelmet 
nyújtottak be. Bár az irányító hatóság az új projektkérelmet jóváhagyta, azt később a projekt 
kérelmezője visszavonta. Uniós kifizetés ebben az esetben sem történ.

2009. január 16-án a földterületet – amelyet az első projekt kivitelezési helyeként megjelöltek 
és amelyet a második projektben is igénybe kellett volna venni – eladták az elsőként 
megnevezett kérelmező ügyvédjének tulajdonában álló cégnek, a megkezdett projektépítéshez 
kapcsolódó valamennyi joggal együtt. A projektdokumentáció szerint az új cég a projektet 
teljes egészében átvette, és ekkor beadtak egy harmadik projektkérelmet, melyet a szlovák 
hatóságok 2009. december 14-én jóváhagytak. A jóváhagyás 11,7 millió EUR állami 
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finanszírozásra vonatkozott, melynek több mint 74%-a az európai Kohéziós Alapból 
esedékes. Az OLAF tudomása szerint a harmadik projektkérelemmel kapcsolatban uniós 
kifizetésre még nem került sor.

A vizsgálat során az OLAF megjegyezte, hogy a szlovák irányító hatóság annak ellenére 
hagyta jóvá a harmadik projektkérelmet, hogy a kérelmező nem mutatott fel korábbi igazolt 
tapasztalatot az újrafeldolgozás vagy bármely hasonló hulladékártalmatlanítási üzleti 
tevékenység kapcsán. Az OLAF azt is megjegyezte, hogy a cég bejelentett 
hulladékfeldolgozási tevékenységét csak 2009. február 20-án, kilenc nappal azt követően 
jegyeztette be a szlovák cégjegyzékbe, hogy 2009. február 11-én közzétették a harmadik 
projektre vonatkozó ajánlati felhívást.

A projektre vonatkozó projektkérelem kifejezetten megemlíti, hogy az első projektben 
felmerült építési költségeket nem kéri. Fennáll azonban az esetleges csalási kockázat azon 
tényhez kapcsolódóan, hogy a múltban építési költségek merültek fel, és arra engednek 
következtetni, hogy kísérlet történhet e költségek szabálytalan igénylésére. Ezt a vonatkozást 
a szlovák hatóságoknak és a Bizottságnak (Regionális Főigazgatóság) szem előtt kell tartania 
a projektre vonatkozó jövőbeli ellenőrzések és auditok vonatkozásában. Az OLAF erre 
felhívta a Regionális Főigazgatóság figyelmét és felkérte, hogy vesse fel a kérdést a szlovák 
hatóságoknál is.

A petíció benyújtója azt is állítja, hogy a szlovák hatóságok részéről is visszaélés történt az 
uniós pénzeszközökkel azáltal, hogy túlzó (100%-ig terjedő) társfinanszírozási hányad 
alkalmazásával. A 2008-ban indított Környezetvédelmi Operatív Program (OPE) nyolc 
ajánlati felhívásának példáját felhasználva és a különböző forrásokból (az OPE 2008-as éves 
jelentése, az OPE honlapja stb.) gyűjtött adatok alapján a petíció benyújtója tévesen arra a 
következtetésre jutott, hogy nem áll fenn a strukturális alapokról szóló rendeletben előírt, a 
szlovák költségvetésből történő társfinanszírozás, és hogy 317 millió EUR (ami Szlovákia 
OPE-hez adott hozzájárulása) elveszett. A Bizottság megvizsgálta a panaszt, és azt állapította 
meg, hogy az állítások a projektfinanszírozási rendszer félreértésén alapulnak (pl. a 
jóváhagyott projektek és a kifizetett projektek, illetve a pályázati összeg és a projektekre 
jóváhagyott összeg stb. összetévesztésén).

A projektek társfinanszírozási rendszerét az 1083/2006/EK tanácsi rendelet, a 
Környezetvédelmi Operatív Program (OPE) tekintetében pedig egy bizottságo határozat (a 
2007. november 8-i C(2007) 5500 határozat) határozza meg. Az OPE keretében az uniós 
tárfinanszírozási hányad legfeljebb 85%-ban került meghatározásra. Az OPE irányítási és 
ellenőrzési rendszerét létrehozták és azt a Regionális Főigazgatóság 2010. május 26-án 
elfogadta. A Bizottság a monitoringbizottságokban, az éves üléseken, az éves jelentéseken, 
technikai üléseken stb. keresztül rendszeresen figyelemmel kíséri az OPE-t, és értékeli az 
összes benyújtott kifizetési igényt, azok szabályozói követelményekkel való összhangjának 
biztosítása céljából. A Bizottság (Regionális Főigazgatóság) ellenőrei a múlt évben elvégezték 
az OPE rendszerellenőrzését (az eredmények még nem állnak rendelkezésre) és 2011 második 
felére illetve 2012-re az OPE újabb ellenőrzése várható. 

Következtetések

Az OLAF mélyrehatóan elemezte a szlovák hatóságok által az állításokkal kapcsolatban 
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benyújtott dokumentációt. Úgy tűnik, hogy a hulladékfeldolgozó üzem építésére vonatkozó 
projektkérelmeket különböző időpontokban valóban három különböző cégnév 
felhasználásával nyújtották be. Az első két projektet azonban különböző okokból 
visszavonták, így uniós költségvetésből finanszírozást nem kaptak. A harmadik 
projektkérelmet 2009 decemberében hagyták jóvá és még kezdeti végrehajtási szakaszban jár, 
valamint az OLAF legjobb tudomása szerint mindeddig uniós pénzeszközök kifizetésére
vonatkozó kérelem nem érkezett és kifizetés nem történt.

A megadott információk és dokumentáció OLAF általi elemzése alapján és a szubszidiaritás 
elvének alkalmazásával – miszerint más szolgálatok a kérdéssel jobban tudnak foglalkozni –
az OLAF úgy döntött, hogy nincs elegendő ok annak feltételezésére, hogy az uniós 
költségvetésre káros szabálytalanságok történtek. Ezért az OLAF az ügyet 2010. december 3-
án, „ügy hiányában” lezárta, azzal a feltétellel, hogy felkéri az Európai Bizottság Regionális 
Főigazgatóságát és a szlovák hatóságokat a projekt végrehajtásának mostantól kezdve történő 
körültekintő figyelemmel kísérésére és annak biztosítására, hogy szabálytalanság vagy kettős 
finanszírozás ne történjen.

A panaszos, a Számvevőszék és Jorgo Chatzimarkakis, az Európai Parlament képviselője is 
tájékoztatást kapott az OLAF ez ügyben hozott határozatáról és annak indokairól.

A petíció benyújtójának a projektek környezetvédelmi program keretében történő 
társfinanszírozásával kapcsolatos állításait illetően a Regionális Főigazgatóságnak nem áll 
rendelkezésére arra utaló bizonyíték, hogy a szlovák hatóságok nem a helyes módon 
alkalmazzák a társfinanszírozási követelményeket. Megítélése szerint a petíció benyújtója 
félreértette az uniós támogatásban részesülő projektek társfinanszírozására szolgáló alapot. A 
program szlovák igazoló hatóság általi rendszeres figyelemmel kísérése és a benyújtott 
kifizetési igények értékelése alapján a Regionális Főigazgatóság úgy ítéli meg, hogy a az OPE 
tekintetében a határozatban elfogadott társfinanszírozási rendszer megfelelően működik.

Az OLAF vizsgálatának következtetéseit illetően a Regionális Főigazgatóság fel fogja kérni 
az OPE irányító hatóságát, hogy adjon teljes körű magyarázatot arra, hogy a szóban forgó 
projekt milyen alapon került uniós társfinanszírozásra kiválasztásra, és annak biztosítására, 
hogy végrehajtása során azt szoros figyelemmel kísérik. Az irányító hatóságtól kapott 
magyarázat alapján a Regionális Főigazgatóság meg fogja vizsgálni, hogy a projektet a 
szlovák ellenőrző hatóságnak vagy a Regionális Főigazgatóság ellenőreinek ellenőrizniük 
kell-e. Az ellenőrzés során különös figyelmet kell fordítani a végső kedvezményezett 
társfinanszírozási feltételek teljesítésére vonatkozó képességének az irányító hatóság általi 
értékelésének, és arra, hogy az első projekt során felmerült építési költségek ne kerüljenek 
bejelentésre. Az irányító hatóság megerősítette, hogy a projekthez kapcsolódó kiadások nem 
szerepeltek az eddig a Bizottsághoz benyújtott kifizetési igényekben.


