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Tema: Peticija Nr. 0303/2010 dėl galimo sukčiavimo skiriant ES subsidijas Slovakijoje, 
kurią pateikė Austrijos pilietis Wolfgang Suchomel

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Slovakijoje, žinant Slovakijos aplinkos ministrui, sukčiaujama 
dideliu mastu rengiant atliekų perdirbimo projektus. Pateikėjas su sukčiavimu susidūrė, kai jo 
įmonė įsitraukė į atliekų perdirbimo projektą. Pateikėjas tvirtina, jog jo įmonė buvo į projektą 
įtraukta todėl, kad sukčiaujantiems asmenims viešojo pirkimo konkurso reikalavimams 
patenkinti reikėjo užsienio įmonės, turinčios tam tikrą praktinę patirtį. Pateikėjas nurodo, kad 
ES skyrė Slovakijai ne vieną milijoną eurų, bet nė vienas projektas nebuvo įgyvendintas. 
Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento atlikti tyrimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. spalio 8 d.

„Peticijos pateikėjas šiuo klausimu keletą kartų jau kreipėsi į Europos Komisiją.

2009 m. lapkričio 26 d. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) taip pat gavo peticijos 
pateikėjo skundą, kurio kopiją skundo pateikėjas taip pat nusiuntė Europos Audito Rūmams, 
dėl galimo sukčiavimo skiriant subsidijas trims struktūrinių fondų lėšomis bendrai 
finansuojamiems atliekų perdirbimo projektams Sninoje, Slovakijos Respublikoje. Skundo 
pateikėjui 2010 m. sausio 22 d. buvo pranešta, kad OLAF išnagrinės šį skundą.

2010 m. vasario 2 d. OLAF susisiekė su Slovakijos valdžios įstaigomis ir paprašė pateikti 
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išsamios informacijos apie šiuos tris projektus. 2010 m. balandžio 15 d. OLAF gavo keletą 
dokumentų, kuriuos išnagrinėjus paaiškėjo, kad reikia daugiau informacijos. Tuomet 
Slovakijos valdžios įstaigų buvo paprašyta suteikti papildomos informacijos, atsakymo 
laukiama iki šiol. Kai iš Slovakijos bus gautas atsakymas ir jei bus pateikta visa prašyta 
informacija, OLAF pateiks savo galutinį visų susijusių aspektų vertinimą ir nuspręs, ar pradėti 
išorės tyrimą dėl šio skundo.

Esant tokioms aplinkybėms, OLAF mano, kad būtina toliau nagrinėti šį klausimą, kai iš 
Slovakijos valdžios įstaigų bus gauta trūkstama informacija. Baigus vertinimo procedūrą, 
Europos Parlamentas bus apie tai informuotas.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„2009 m. lapkričio 26 d. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gavo peticijos 
pateikėjo skundą, kurio kopiją peticijos pateikėjas taip pat nusiuntė Europos Audito Rūmams, 
dėl galimo sukčiavimo, susijusio su trimis paraiškomis dėl subsidijų skyrimo panaudojant 
Europos struktūrinių fondų lėšas bendrai finansuojamiems atliekų perdirbimo projektams 
Sninoje, Slovakijos Respublikoje. Peticijos pateikėjo teigimu, tam tikri nurodyti asmenys 
įsteigė tariamai fiktyvias įmones, kad galėtų prašyti ES finansavimo trims identiškiems 
projektams, kurie būtų vykdomi tose pačiose žemėse, esančiose tarp 06901 Sninos ir 
06735 Pčolinės Rytų Slovakijoje.

Vertindama gautą informaciją OLAF šiuo klausimu plačiai keitėsi informacija su Slovakijos 
valdžios institucijomis ir nagrinėjo gautus dokumentus. Šiuo atžvilgiu OLAF pažymėjo, kad 
išties dokumentuose nurodyta, jog 2005 m. vienas iš kaltinamų asmenų pateikė paraišką dėl 
projekto, kuriuo siekiama skunde minėtoje teritorijoje įkurti atliekų perdirbimo gamyklą, 
finansavimo. Slovakijos valdžios institucijos patvirtino šį projektą, o 2006–2007 m. paramos 
gavėjas investavo maždaug 1,1 mln. EUR į atliekų perdirbimo gamyklos pamatų statybas 
minėtame žemės plote. Atsakinga tarpininkaujanti institucija (Slovakijos aplinkos ministerija) 
kontroliavo šio projekto vykdymą, įskaitant 2007 m. balandžio 3 d. patikrą vietoje, ir rado tam 
tikrų pažeidimų, todėl Slovakijos vadovaujančioji institucija nusprendė nutraukti šiam 
projektui skirtą struktūrinių fondų paramą.  ES lėšos neišmokėtos.

2008 m. rugsėjo mėn. įmonė kitu pavadinimu pateikė naują paraišką, panašią į pirmąją. Nors 
vadovaujančioji institucija patvirtino naujojo projekto paraišką, vėliau projekto paraiškos 
pateikėjas ją atsiėmė. ES lėšos ir vėl nebuvo išmokėtos.

2009 m. sausio 16 d. žemės plotas, kuris buvo skirtas pirmojo projekto įgyvendinimui ir kuris 
vėl turėjo būti naudojamas antrajam projektui, kartu su teisėmis į pradėto projekto statybas 
buvo parduotas įmonei, kuri priklausė pirmojo nurodyto paraiškos pateikėjo teisininkui. 
Remiantis projekto dokumentacija, naujoji įmonė visiškai perėmė šį projektą ir tada buvo 
pateikta trečioji paraiška, kurią 2009 m. gruodžio 14 d. patvirtino Slovakijos valdžios 
institucijos. Buvo patvirtintas 11,7 mln. EUR valstybės finansavimas ir daugiau nei 74 proc. 
finansavimo turėjo būti gauta iš Europos sanglaudos fondo. OLAF žiniomis, dar neišmokėta 
nė kiek su šia trečiąja projekto paraiška susijusių ES lėšų.

Vykdydama savo tyrimą OLAF pažymėjo, kad Slovakijos vadovaujančioji institucija 
patvirtino trečiojo projekto paraišką, nepaisydama, kad jos pateikėjas neįrodė jokios 
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ankstesnės patirties atliekų perdirbimo ar panašioje atliekų utilizavimo verslo veikloje. OLAF 
taip pat pažymėjo, kad Slovakijos įmonių registre savo nurodytą atliekų perdirbimo veiklą 
įmonė užregistravo tik 2009 m. vasario 20 d., t. y. praėjus devynioms dienoms nuo tada, kai 
2009 m. vasario 11 d. buvo paskelbtas atitinkamas kvietimas teikti paraiškas.

Projekto paraiškoje konkrečiai nurodyta, kad nebus prašoma atlyginti patirtų statybų išlaidų 
vykdant pirmąjį projektą. Vis dėlto yra pavojus dėl galimo sukčiavimo, susijusio su praeityje 
patirtomis statybų išlaidomis, ir buvo išreikšta nuomonė, kad gali būti bandoma nesilaikant 
reikalavimų prašyti atlyginti tokias išlaidas. Į šį aspektą ateityje, kai bus vykdoma šio projekto 
kontrolė ir auditas, turėtų atsižvelgti Slovakijos valdžios institucijos ir Komisija (Regioninės 
politikos generalinis direktoratas). OLAF į tai atkreipė Regioninės politikos generalinio 
direktorato dėmesį ir paprašė, kad šis taip pat keltų šį klausimą su Slovakijos valdžios 
institucijomis.

Peticijos pateikėjas taip pat teigia, kad Slovakijos valdžios institucijos neteisėtai naudoja ES 
lėšas taikydamos per didelius bendro finansavimo koeficientus (iki 100 proc.). Kaip pavyzdį 
naudodamas aštuonis kvietimus teikti paraiškas 2008 m. Aplinkos veiklos programai ir 
remdamasis iš įvairių šaltinių surinktais duomenimis (2008 m. Aplinkos veiklos programos 
ataskaita, Aplinkos veiklos programos tinklalapis ir pan.) jis klaidingai prieina prie išvados, 
kad nevyksta bendras finansavimas iš Slovakijos biudžeto, kaip reikalaujama struktūrinių 
fondų reglamentuose, ir kad dėl to buvo prarasti 317 mln. EUR, kurie sudaro Slovakijos indėlį 
į Aplinkos veiklos programą. Komisija išnagrinėjo skundą ir padarė išvadą, kad šie kaltinimai 
pagrįsti neteisingu projektų finansavimo sistemos supratimu (pvz., painiojami patvirtinti ir 
apmokėti projektai, pasiūlymų sumos ir patvirtintų projektų sumos ir t. t.).

Bendro projektų finansavimo sistema apibrėžta Tarybos reglamente (EB) Nr. 1083/2006 ir 
nustatyta specialiai Aplinkos veiklos programai EB sprendimu (C(2007) 5500, 2007 11 8). 
Didžiausia nustatyta Aplinkos veiklos programos bendro finansavimo dalis iš ES yra 85 proc. 
Sukurta Aplinkos veiklos programos valdymo ir kontrolės sistema, kurią 2010 m. gegužės 
26 d. patvirtino Regioninės politikos generalinio direktoratas. Komisija įsipareigoja nuolat 
tikrinti Aplinkos veiklos programą per stebėsenos komitetus, vykdydama kasmetinius 
susitikimus, kasmetines ataskaitas, techninius susitikimus ir kt. bei vertinti visus pateiktus 
mokėjimo prašymus, kad užtikrintų, jog jie atitinka reglamentuose nustatytus reikalavimus. 
Komisijos auditoriai (Regioninės politikos generalinis direktoratas) Aplinkos veiklos 
programos sistemos auditą atliko praeitais metais (rezultatai dar neparengti), o kitas Aplinkos 
veiklos programos auditas numatytas 2011 arba 2012 m. antrajam pusmečiui. 

Išvados

OLAF išsamiai išanalizavo su kaltinimais susijusius Slovakijos valdžios institucijų pateiktus 
dokumentus. Panašu, kad paraiškos dėl atliekų perdirbimo gamyklos statybų projekto tikrai 
buvo pateiktos skirtingu metu naudojant tris skirtingus bendrovių pavadinimus. Vis dėlto 
pirmieji du projektai dėl įvairių priežasčių buvo atšaukti ir negavo finansavimo iš 
ES biudžeto. Trečioji projekto paraiška patvirtinta 2009 m. gruodžio mėn., ir dabar vyksta 
pradinis jo įgyvendinimo etapas. Kiek žinoma OLAF, iki šiol dar nebuvo pateikta prašymų 
dėl išmokų iš ES fondų.

Remdamasi pateiktos informacijos ir dokumentų analize, kurią atliko OLAF, ir taikydama 
subsidiarumo principą dėl to, kad kitos tarnybos gali geriau spręsti šį klausimą, OLAF 
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nusprendė, kad nėra pakankamai priežasčių manyti, jog būta ES biudžetui žalingų pažeidimų. 
Todėl 2010 m. gruodžio 3 d. OLAF nutraukė šio klausimo, kaip nepagrįsto, svarstymą su 
sąlyga, kad ji prašys Europos Komisijos Regioninės politikos generalinio direktorato ir 
Slovakijos valdžios institucijų labai atidžiai stebėti šio projekto įgyvendinimo eigą ir 
užtikrinti, kad nebūtų pažeidimų ar dvigubo finansavimo.

Apie OLAF sprendimą šiuo klausimu ir šio sprendimo pagrindus taip pat buvo informuotas 
peticijos pateikėjas, Audito Rūmai ir Europos Parlamento narys Jorgo Chatzimarkakis.

Dėl peticijos pateikėjo kaltinimų, susijusių su bendru projektų finansavimu pagal Aplinkos 
programą, Regioninės politikos generalinis direktoratas neturi jokių įrodymų, kuriais 
remiantis būtų galima manyti, kad Slovakijos valdžios institucijos netinkamai taiko bendro 
finansavimo reikalavimus. Direktoratas mano, kad peticijos pateikėjas neteisingai suprato 
pagrindus, kuriais remiantis bendrai finansuojami ES remiami projektai. Remdamasis 
nuolatiniu programos stebėjimu ir Slovakijos tvirtinančiosios institucijos mokėjimo prašymų 
vertinimu, kurį atliko pats direktoratas, Regioninės politikos generalinis direktoratas mano, 
kad sprendimu dėl Aplinkos veiklos programos priimta bendro finansavimo sistema veikia 
tinkamai.

Dėl OLAF analizės išvadų Regioninės politikos generalinis direktoratas prašys Aplinkos 
veiklos programos vadovaujančiosios institucijos pateikti išsamų paaiškinimą apie pagrindus, 
kuriais remiantis svarstomas projektas buvo pasirinktas bendram ES finansavimui, taip pat 
užtikrinti, kad šio projekto įgyvendinimas būtų atidžiai stebimas. Remdamasis 
vadovaujančiosios institucijos pateiktais paaiškinimais, Regioninės politikos generalinis 
direktoratas svarstys, ar reikia, kad Slovakijos audito institucija arba Regioninės politikos 
generalinio direktorato auditoriai atliktų projekto auditą. Vykdant auditą ypač reikėtų atkreipti 
dėmesį į vadovaujančiosios institucijos vertinimą dėl galutinio naudos gavėjo galimybių 
įgyvendinti bendro finansavimo sąlygas ir į tai, kad nebūtų deklaruojamos išlaidos, kurios 
buvo patirtos vykdant pirmąjį projektą. Tvirtinančioji institucija patvirtino, kad su šiuo 
projektu susijusios išlaidos iki šiol nebuvo įtrauktos į Komisijai pateiktus mokėjimo 
prašymus.“


