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Suchomel, par iespējamu krāpšanu ar ES subsīdijām Slovākijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka saistībā ar atkritumu pārstrādes projektu Slovākijā 
notiek plaša mēroga krāpšana, par ko ir zināms Slovākijas Vides ministrijai. Lūgumraksta 
iesniedzējs atklāja šo krāpšanu, kad viņa uzņēmums iesaistījās atkritumu pārstrādes projektā 
acīmredzami tāpēc, ka tiem, kas īstenoja krāpšanu, bija vajadzīgs kāds ārvalsts uzņēmums ar 
nepieciešamajām tehnoloģiskajām prasmēm (know-how), lai atbilstu valsts iepirkuma 
prasībām. Viņš norāda, ka, lai gan Slovākija ir saņēmusi ES finansējumu daudzu miljonu eiro 
apmērā, nav īstenots neviens projekts, un tādēļ viņš lūdz Eiropas Parlamentu veikt 
izmeklēšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 29. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 8. oktobrī.

Lūgumraksta iesniedzējs jau ir vairākas reizes sazinājies ar Eiropas Komisiju par šo 
jautājumu.

Arī Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 2009. gada 26. novembrī saņēma lūgumraksta 
iesniedzēja sūdzību, kuras kopija nosūtīta arī Eiropas Revīzijas palātai un kurā attiecīgā 
persona ir norādījusi uz subsīdiju izkrāpšanu attiecībā uz Eiropas struktūrfondu 
līdzfinansētiem trim atkritumu pārstrādes projektiem Slovākijas pilsētā Sninā. Sūdzības 
iesniedzēju 2010. gada 22. janvārī informēja, ka Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai šo 
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jautājumu izskatīs.

2010. gada 2. februārī Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai sazinājās ar Slovākijas varas 
iestādēm, pieprasot sīku informāciju par šiem trim projektiem. 2010. gada 15. aprīlī Eiropas 
Birojs krāpšanas apkarošanai saņēma dažus dokumentus, pēc kuru izpētes atklājās, ka ir 
vajadzīga papildu informācija. Attiecīgā papildu informācija Slovākijas varas iestādēm tika 
pieprasīta, tomēr atbilde vēl tiek gaidīta. Tad, kad šī atbilde no Slovākijas tiks saņemta, 
pieņemot, ka tā ietvers visu pieprasīto informāciju, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
pabeigs visu iesaistīto aspektu izvērtēšanu un izlems, vai sākt šā jautājuma ārēju izmeklēšanu.

Pašreizējos apstākļos Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai uzskata, ka attiecīgais jautājums ir 
turpmāk jāizvērtē pēc pilnīgas informācijas saņemšanas no Slovākijas varas iestādēm. Par šā 
izvērtēšanas procesa beigām Eiropas Parlaments tiks attiecīgi informēts.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6.maijā

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 2009. gada 26. novembrī saņēma lūgumraksta 
iesniedzēja sūdzību, kuras kopija nosūtīta arī Eiropas Revīzijas palātai un kurā attiecīgā 
persona ir norādījusi uz subsīdiju izkrāpšanu attiecībā uz Eiropas struktūrfondu 
līdzfinansētiem trim atkritumu pārstrādes projektiem Slovākijas pilsētā Sninā. Sūdzības 
iesniedzējs norāda konkrētu personu vārdus, apgalvojot, ka tās izveidoja fiktīvus uzņēmumus, 
lai pieteiktos uz ES finansējumu trim identiskiem projektiem, kurus paredzēts īstenot uz viena 
un tā paša zemes gabala, kas atrodas starp 06901 Sninā un 06735 Pcolinē Slovākijas 
austrumos.

Izvērtējot saņemto informāciju, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai šajā jautājumā veica 
intensīvu informācijas apmaiņu ar Slovākijas varas iestādēm un analizēja saņemto 
dokumentāciju. Šajā saistībā Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai norādīja, ka minētie 
dokumenti patiešām liecina par to, ka 2005. gadā viena no iespējamām pārkāpumu 
izdarījušām personām pieteicās uz finansējumu projektam par atkritumu pārstrādes rūpnīcas 
izveidošanu sūdzībā minētajā rajonā. Slovākijas varas iestādes apstiprināja projektu, un 
finansējuma saņēmējs ieguldīja tajā aptuveni EUR 1,1 miljonu, lai liktu pamatus atkritumu 
pārstrādes rūpnīcai laikā no 2006.–2007. gadam uz iepriekš minētā zemes gabala.  Veicot 
pieteikuma kontroli, tostarp pārbaudi uz vietas 2007. gada 3. aprīlī, atbildīgā starpniekiestāde 
(Slovākijas Vides ministrija) atklāja konkrētus pārkāpumus, un Slovākijas vadošā iestāde 
nolēma anulēt Struktūrfonda atbalstu projektam. Nekādi ES maksājumi netika veikti.

2008. gada septembrī uzņēmums ar citu nosaukumu iesniedza jaunu projekta pieteikumu, kas 
bija līdzīgs pirmajam. Lai gan vadošā iestāde apstiprināja jauno projekta pieteikumu, projekta 
pieteikuma iesniedzējs to vēlāk atsauca. Arī šajā gadījumā netika veikti nekādi ES maksājumi.

2009. gada 16. janvārī zemes gabals, kas bija norādītā atrašanās vieta pirmā projekta 
īstenošanai un kas bija paredzēts izmantošanai arī otrajā projektā, tika pārdots uzņēmumam, 
kas piederēja pirmā minētā pieteikuma iesniedzēja juristam, kopā ar visām juridiskajām 
tiesībām saistībā ar sāktajiem projekta būvniecības darbiem. Saskaņā ar projekta 
dokumentāciju projektu bija pilnīgi pārņēmis jauns uzņēmums, un pēc tam tika iesniegts 
trešais projekta pieteikums, ko Slovākijas varas iestādes apstiprināja 2009. gada 14. decembrī. 
Projekta īstenošanai tika apstiprināts publiskais finansējums EUR 11,7 miljonu apmērā, no 
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kuriem 74 % bija jāsedz Eiropas Kohēzijas fondam. Saskaņā ar Eiropas Biroja krāpšanas 
apkarošanai rīcībā esošo informāciju netika veikti nekādi ES maksājumi saistībā ar trešo 
projekta pieteikumu.

Izskatot šo lietu, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai norādīja, ka Slovākijas vadošā iestāde 
apstiprināja trešo projekta pieteikumu, neņemot vērā faktu, ka pieteikuma iesniedzējs nebija 
iesniedzis pierādījumus par uzskatāmu iepriekšējo pieredzi pārstrādes jomā vai citā ar līdzīgu 
atkritumu pārstrādes uzņēmējdarbību saistītā jomā. Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
turklāt norādīja, ka uzņēmums reģistrēja savu atkritumu pārstrādes darbību Slovākijas 
Uzņēmumu reģistrā tikai 2009. gada 20. februārī — deviņas dienas pēc tam, kad 2009. gada 
11. februārī tika publicēts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attiecībā uz trešo projektu.

Projekta pieteikumā īpaši norādīts, ka netiks pieprasīta atlīdzība par būvniecības izmaksām, 
kas radušās pirmā projekta laikā. Tomēr pastāv iespējams krāpšanas risks saistībā ar faktu, ka 
būvniecības izmaksas ir radušās pagātnē, un tika minēts pieņēmums, ka uzņēmums varētu 
laiku pa laikam mēģināt pieprasīt atlīdzību par šādām izmaksām. Šis aspekts jāpatur prātā 
Slovākijas varas iestādēm un Komisijai (Reģionālās politikas ĢD), veicot šā projekta 
turpmāku kontroli un pārbaudes. Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai to norādīja Reģionālās 
politikas ĢD un lūdza to arī izskatīt ar Slovākijas varas iestādēm saistīto jautājumu.

Lūgumraksta iesniedzējs turklāt apgalvo, ka Slovākijas varas iestādes ir ļaunprātīgi 
izmantojušas ES līdzekļus, apstiprinot pieteikumu ar pārmērīgām līdzfinansējuma likmēm 
(līdz 100 %). Izmantojot piemēru par astoņiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kas 
tika izsludināti 2008. gadā attiecībā uz Vides darbības programmu (VDP),un pamatojoties uz 
datiem, kas iegūti no dažādiem avotiem (VDP 2008. gada ziņojums, VDP tīmekļa vietne 
u. c.), lūgumraksta iesniedzējs kļūdaini secina, ka līdzfinansējums no Slovākijas budžeta, ko 
paredz Struktūrfonda noteikumi, neeksistē un ka EUR 317 miljoni, kas ir Slovākijas 
ieguldījums VDP, tādējādi ir zaudēti. Komisija ir izskatījusi sūdzību un secina, ka tajā minēto 
apgalvojumu pamatā ir nepareiza izpratne par projektu finansēšanas sistēmu (piemēram, tādu 
jēdzienu jaukšana kā „apstiprinātie projekti” un „apmaksātie projekti”, „piedāvājuma summa” 
un „apstiprināto projektu summa” u. c.)
Projektu līdzfinansēšanas sistēma ir noteikta Padomes Regulā (EK) Nr. 1083/2006, un 
konkrēti Vides darbības programma (VDP) ir noteikta EK 2007. gada 8. novembra Lēmumā 
(C(2007)5500. Attiecībā uz VDP ir noteiktas maksimālās ES līdzfinansējuma likmes 85 % 
apmērā. VDP vajadzībām tika izveidota vadības un kontroles sistēma, ko 2010. gada 
26. maijā akceptēja Reģionālās politikas ĢD. Komisija apņemas regulāri uzraudzīt VDP, 
izmantojot uzraudzības komitejas, ikgadējas sanāksmes, gada ziņojumus, tehniskās sanāksmes 
u. c., un izvērtē visus iesniegtos maksājumu pieprasījumus, lai nodrošinātu to atbilstību 
normatīvajām prasībām. Komisijas (Reģionālās politikas ĢD) revidenti pagājušajā gadā veica 
sistēmas revīziju VDP vajadzībām (rezultāti vēl nav pieejami), un nākamā revīzija VDP 
vajadzībām ir paredzēta 2011. gada otrajā pusē vai 2012. gadā.

Secinājumi

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai pamatīgi analizēja Slovākijas varas iestāžu sniegto 
informāciju saistībā ar minētajiem apgalvojumiem. Šķiet, ka projekta pieteikumi par 
atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveidošanu tik tiešām tika iesniegti trīs atsevišķas reizes, 
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izmantojot atšķirīgus uzņēmumu nosaukumus. Tomēr pirmie divi projekti tika atsaukti 
atšķirīgu iemeslu dēļ un tādēļ nesaņēma nekādu finansējumu no ES budžeta. Trešais projekta 
pieteikums tika apstiprināts 2009. gada decembrī un pašlaik ir sākotnējās īstenošanas stadijā; 
saskaņā ar Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai rīcībā esošo informāciju līdz šim brīdim nav 
iesniegta neviena prasība par ES maksājumiem un nav veikts neviens ES maksājums.

Pamatojoties uz iesniegtās informācijas un dokumentācijas analīzi, ko veica Eiropas Birojs 
krāpšanas novēršanai, un piemērojot subsidiaritātes principu, proti, ka citi dienesti ir labāk 
piemēroti šā jautājuma risināšanai, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai nolēma, ka nav 
pietiekamu iemeslu uzskatīt, ka ir izdarīti pārkāpumi, kas kaitē ES budžetam. Tāpēc Eiropas 
Birojs krāpšanas apkarošanai slēdza šo lietu 2010. gada 3. decembrī kā non-case ar 
nosacījumu, ka tas lūgs Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ĢD un Slovākijas varas 
iestādes ļoti rūpīgi uzraudzīt projekta turpmāku īstenošanu un novērst turpmākus pārkāpumus 
vai dubultu maksājumu veikšanu.

Par Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai lēmumu un tā pamatojumu tika informēts arī 
sūdzības iesniedzējs, Revīzijas palāta un Eiropas Parlamenta loceklis Jorgo Chatzimarkakis.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu saistībā ar projektu līdzfinansējumu Vides 
programmā Reģionālās politikas ĢD rīcībā nav pierādījumu, kas liecinātu, ka Slovākijas varas 
iestādes piemēro noteikumiem neatbilstīgas līdzfinansējuma prasības. Tas uzskata, ka 
lūgumraksta iesniedzējs ir pārpratis ES atbalstīto projektu līdzfinansēšanas principus. 
Pamatojoties uz regulāru programmas uzraudzību un pārbaudot Slovākijas Sertifikācijas 
iestādes iesniegtās maksājumu prasības, Reģionālās politikas ĢD uzskata, ka lēmumā par 
VDP pieņemtā līdzfinansēšanas sistēma darbojas pareizi.

Attiecībā uz secinājumiem par Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai veikto lietas izskatīšanu 
Reģionālās politikas ĢD lūgs VDP vadošajai iestādei sīki paskaidrot iemeslus, kāpēc 
attiecīgais projekts tika izraudzīts ES līdzfinansējuma saņemšanai, un nodrošināt projekta 
ciešu uzraudzību tā īstenošanas laikā. Pamatojoties uz vadošās iestādes paskaidrojumiem, 
Reģionālās politikas ĢD izlems, vai Slovākijas Revīzijas iestādei vai Reģionālās politikas ĢD 
revidentiem ir jāveic projekta pārbaude. Pārbaudes laikā īpaša vērība jāpievērš tam, kā vadošā 
iestāde novērtē finansējuma saņēmēja spēju izpildīt līdzfinansēšanas nosacījumus, kā arī to, 
lai maksājumos netiktu iekļautas pirmā projekta laikā radušās celtniecības izmaksas. 
Sertificēšanas iestāde apstiprināja, ka līdz šim brīdim ar šo projektu saistītie izdevumi nav 
tikuši iekļauti nevienā no Komisijai iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem.


