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Suġġett: Petizzjoni 0303/2010, imressqa minn Wolfgang Suchomel, ta’ ċittadinanza 
Awstrijaka, dwar allegazzjoni ta’ frodi b’sussidji tal-UE fis-Slovakkja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jallega li qed jitwettqu frodi fuq skala kbira fis-Slovakkja b’rabta ma’ proġett 
għall-ipproċessar tal-iskart, fatt li huwa konxju minnu l-Ministru Slovakk għall-Ambjent. Il-
petizzjonant kixef din il-frodi meta l-kumpanija tiegħu involviet ruħha fi proġett għall-
ipproċessar tal-iskart, apparentement minħabba li dawk li kienu qed iwettqu l-frodi kellhom 
bżonn ta’ kumpanija barranija bl-għarfien neċessarju sabiex jiġu sodisfati r-rekwiżiti għall-
akkwist pubbliku. Huwa jindika li, għalkemm is-Slovakkja rċeviet fondi mill-UE li 
jammontaw għal ħafna miljuni ta’ ewro, l-ebda proġett ma twettaq u għaldaqstant qed jitlob li 
l-Parlament Ewropew jinvestiga l-każ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ Ġunju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-8 ta’ Ottubru 2010.

Il-petizzjonant diġà kellu ħafna kuntatti mal-Kummissjoni Ewropea dwar din il-kwistjoni.

L-OLAF irċieva wkoll ilment mill-petizzjonant fis-26 ta’ Novembru 2009, skont liema 
intbagħtet ukoll kopja mill-ilmentatur lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, bl-allegazzjoni ta’ 
frodi tas-sussidji rigward tliet proġetti għall-ipproċessar tal-iskart fi Snina, fir-Repubblika 
Slovakka, kofinanzjati mill-Fondi Strutturali Ewropej. L-ilmentatur ġie infurmat fit-22 ta’ 
Jannar 2010 li l-OLAF se jeżamina l-kwistjoni.
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Fit-2 ta’ Frar 2010, l-OLAF ikkuntattja lill-Awtoritajiet Slovakki b’talba għal informazzjoni 
ddettaljata dwar it-tliet proġetti. Fil-15 ta’ April 2010, l-OLAF irċieva ftit dokumentazzjoni li, 
wara analiżi, uriet li kienet meħtieġa informazzjoni ulterjuri. Din l-informazzjoni addizzjonali 
ġiet imbagħad mitluba mill-awtoritajiet Slovakki u t-tweġiba tagħhom għadha ma waslitx. 
Mar-riċeviment tat-tweġiba mis-Slovakkja u bl-assunzjoni li jkollha l-informazzjoni sħiħa 
mitluba, l-OLAF għandu jiffinalizza l-evalwazzjoni tiegħu tal-aspetti kollha involuti u għandu 
jiddeċiedi jekk iridx jiftaħ investigazzjoni esterna tal-kwistjoni jew le.

Fiċ-ċirkustanzi, l-OLAF iqis li huwa meħtieġ li l-kwistjoni tiġi evalwata b’mod ulterjuri mar-
riċeviment tal-informazzjoni pendenti mill-awtoritajiet nazzjonali Slovakki. Ladarba dan il-
proċess tal-evalwazzjoni jitlesta, il-Parlament Ewropew għandu jkun infurmat dwar dan.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

L-OLAF irċieva lment mill-petizzjonant fis-26 ta’ Novembru 2009, li kopja tiegħu ntbagħtet 
ukoll mill-ilmentatur lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, bl-allegazzjoni ta’ frodi tas-sussidji 
rigward tliet applikazzjonijiet għal fondi għal proġetti għall-ipproċessar tal-iskart fi Snina, fir-
Repubblika Slovakka, kofinanzjati mill-Fondi Strutturali Ewropej. Skont l-ilmentatur, ċerti 
persuni, li jissemmew b’isimhom, allegatament ħolqu kumpaniji foloz bil-għan li japplikaw 
għal fondi tal-UE għal tliet proġetti identiċi li kienu se jiġu implimentati fl-istess artijiet li
jinsabu bejn 06901 Snina u 06735 Pcoline, is-Slovakkja tal-Lvant.

Fl-evalwazzjoni tal-informazzjoni li rċieva, l-OLAF kellu skambju estensiv ta’ informazzjoni 
mal-awtoritajiet Slovakki dwar il-kwistjoni u wettaq analiżi tad-dokumentazzjoni pprovduta. 
F’dan ir-rigward, l-OLAF innota li d-dokumenti jindikaw li fil-fatt, fl-2005 waħda mill-
persuni li dwarhom tressqu l-allegazzjonijiet kienet applikat għal fondi għal proġett għat-
twaqqif ta’ impjant għar-riċiklaġġ fiż-żona msemmija fl-ilment. Il-proġett ġie approvat mill-
awtoritajiet Slovakki, u mill-benefiċjarju tal-proġett ġie investit ammont ta’ madwar € 1.1 M 
biex jinbnew is-sisien ta’ impjant tar-riċiklaġġ tal-iskart fil-biċċa art imsemmija hawn fuq fis-
snin 2006-2007. Kontroll tal-applikazzjoni, inkluż eżami fuq il-post fit-3 ta’ April 2007 mill-
korp intermedjarju responsabbli (il-Ministeru għall-Ambjent Slovakk) kixef ċerti 
irregolaritajiet, u l-awtorità ta’ ġestjoni Slovakka ħadet id-deċiżjoni li tirtira l-għajnuna mill-
Fondi Strutturali b’ rabta ma’ dan il-proġett. Ma sarux pagamenti mill-UE.

F’Settembru 2008, tressqet applikazzjoni għal proġett ġdid, simili għall-ewwel wieħed, 
b’isem ta’ kumpanija differenti. Minkejja li l-applikazzjoni tal-proġett il-ġdid ġiet approvata 
mill-awtorità ta’ ġestjoni, ġiet irtirata aktar tard mill-applikant tal-proġett. F’dan il-punt, għal 
darba oħra ma sar l-ebda ħlas ta’ fondi mill-UE.

Fis-16 ta’ Jannar 2009, il-biċċa art li kienet il-post speċifikat għall-implimentazzjoni tal-
ewwel proġett u li suppost kienet se terġa’ tintuża fit-tieni proġett inbiegħet lil kumpanija 
f’idejn l-avukat tal-ewwel applikant imsemmi flimkien mad-drittijiet legali kollha relatati 
mal-bini tal-proġett li kien inbeda. Skont id-dokumentazzjoni tal-proġett, il-proġett għadda 
għalkollox taħt il-kontroll ta’ kumpanija ġdida, u dakinhar tressqet it-tielet applikazzjoni għal 
proġett, li ġiet approvata mill-awtoritajiet Slovakki fl-14 ta’ Diċembru 2009. Ġew approvati 
għaliha fondi pubbliċi ta’ € 11.7 M, li minnhom aktar minn 74 % ġejjin mill-Fond ta’
Koeżjoni Ewropew. Sa fejn jaf l-OLAF, għadhom ma saru l-ebda pagamenti mill-UE b’rabta 
ma’ din it-tielet applikazzjoni għal proġett.
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Waqt l-eżami tiegħu l-OLAF innota li l-awtorità ta’ ġestjoni Slovakka, minkejja l-fatt li l-
applikant ma wera l-ebda esperjenza preċedenti li seta’ jipprova fil-qasam tar-riċiklaġġ jew 
kwalunkwe attività kummerċjali simili relatata mar-rimi tal-iskart, approvat l-applikazzjoni 
għat-tielet proġett. L-OLAF innota wkoll li l-kumpanija rreġistrat l-attivitajiet iddikjarati ta’ 
riċiklaġġ tal-iskart fir-Reġistru tal-Kumpaniji Slovakk biss fl-20 ta’ Frar 2009 – disat ijiem 
wara li ġiet ippubblikata s-sejħa għal proposti rilevanti għat-tielet proġett fil-11 ta’ Frar 2009.

L-applikazzjoni għall-proġett b’mod speċifiku ssemmi li l-ispejjeż tal-kostruzzjoni inkorsi fil-
qafas tal-ewwel proġett mhux se jintalbu lura. Madankollu, hemm riskju potenzjali ta’ frodi 
b’rabta mal-ispejjeż tal-kostruzzjoni inkorsi fil-passat, u ġie ssuġġerit li jista’ jkun hemm 
tentattiv li jintalbu lura dawn l-ispejjeż b’mod irregolari. Dan l-aspett għandhom iżommuh 
f’moħħhom l-awtoritajiet Slovakki u l-Kummissjoni (DĠ REGIO) għall-kontrolli u l-verifiki 
futuri ta’ dan il-proġett. L-OLAF ġibed l-attenzjoni tad-DĠ REGIO għal dan il-fatt u talabha 
biex tqajjem din il-kwistjoni mal-awtoritajiet Slovakki.

Il-petizzjonant jallega wkoll li qed isir użu ħażin minn fondi tal-UE mill-awtoritajiet Slovakki 
permezz tal-applikazzjoni ta’ rati eċċessivi ta’ kofinanzjament (sa 100 %). Billi juża l-
eżempju ta’ tmien sejħiet għal proposti mnedija fl-2008 għall-Programm Operazzjonali 
“Ambjent” (OPE) u abbażi ta’ dejta miġbura minn diversi sorsi (rapport annwali tal-OPE 
2008, websajt tal-OPE eċċ.), huwa jasal għall-konklużjoni żbaljata li ma jeżistix 
kofinanzjament mill-baġit Slovakk, kif mitlub mir-Regolamenti tal-Fondi Strutturali, u 
konsegwentement li l-ammont ta’ € 317 M, li jirrappreżenta l-kontribut Slovakk lill-OPE, 
intilef. Il-Kummissjoni eżaminat l-ilment u tikkonkludi li l-allegazzjonijiet huma bbażati fuq 
fehim ħażin tas-sistema ta’ kif jiġu ffinanzjati l-proġetti (pereżempju taħwid ta’ proġetti 
approvati ma’ proġetti mħallsa, tal-ammont għall-offerti mal-ammont għall-proġetti approvati 
eċċ.).
Is-sistema ta’ kif jiġu kkofinanzjati l-proġetti hija ddeterminata mir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) 1083/2006, u speċifikament fir-rigward tal-Programm Operazzjonali “Ambjent” hija 
stabbilita mid-Deċiżjoni tal-KE (C(2007) 5500 tat-8/11/2007). Ir-rati massimi ta’ 
kofinanzjament mill-UE fl-OPE jammontaw għal 85 %. Is-sistema ta’ ġestjoni u kontroll 
għall-OPE ġiet stabbilita u aċċettata mid-DĠ REGIO fis-26/5/2010. Il-Kummissjoni twettaq 
monitoraġġ regolari tal-OPE fil-qafas ta’ kumitati ta’ monitoraġġ, laqgħat annwali, rapporti 
annwali, laqgħat tekniċi eċċ. u tivvaluta t-talbiet kollha għal ħlas imressqa biex tiżgura l-
konsistenza tagħhom mar-rekwiżiti regolatorji. L-awdituri tal-Kummissjoni (DĠ REGIO) 
wettqu verifika tas-sistema tal-OPE matul is-sena li għaddiet (ir-riżultati għadhom mhumiex 
disponibbli), u hija ppjanata verifika oħra tal-OPE għat-tieni nofs tal-2011 jew l-2012. 

Konklużjonijiet

L-OLAF analizza fil-fond id-dokumentazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet Slovakki fir-
rigward tal-allegazzjonijiet. Jidher li fil-fatt daħlu applikazzjonijiet ta’ proġett għall-bini ta’ 
impjant tar-riċiklaġġ tal-iskart f’ħinijiet differenti bl-użu ta’ tliet ismijiet ta’ kumpanija 
differenti. Madankollu, l-ewwel żewġ proġetti ġew irtirati għal raġunijiet differenti u fihom 
innifishom ma rċevew l-ebda fondi mill-baġit tal-UE. L-applikazzjoni għat-tielet proġett ġiet 
approvata f’Diċembru 2009 u tinsab fil-fażi inizjali tal-implimentazzjoni tagħha, u sa fejn jaf 
l-OLAF, s’issa ma tressqux talbiet għal fondi tal-UE jew saru pagamenti minnhom.
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Abbażi tal-analiżi mill-OLAF tal-informazzjoni u d-dokumentazzjoni pprovduta u billi jiġi 
applikat il-prinċipju ta’ sussidjarjetà fis-sens li servizzi oħra jistgħu jittrattaw din il-kwistjoni 
aħjar, l-OLAF iddeċieda li m’hemmx raġunijiet suffiċjenti biex jassumi li seħħew 
irregolaritajiet li huma ta’ ħsara għall-baġit tal-UE. Għaldaqstant, il-kwistjoni ngħalqet mill-
OLAF fit-3 ta’ Diċembru 2010 bħala “non-case” bil-kundizzjoni li jintalbu d-DĠ REGIO tal-
Kummissjoni Ewropea u l-awtoritajiet Slovakki li jimmonitorjaw b’reqqa kbira l-
implimentazzjoni tal-proġett li għaddej u li jiżguraw li ma jseħħux irregolaritajiet jew 
finanzjament doppju.

Ġew infurmati wkoll l-ilmentatur, il-Qorti tal-Awdituri, u s-Sur Jorgo Chatzimarkakis, 
Membru tal-Parlament Ewropew, dwar id-deċiżjoni tal-OLAF dwar il-kwistjoni u r-raġunijiet 
rilevanti.

Fejn jidħlu l-allegazzjonijiet tal-petizzjonant dwar il-kofinanzjament ta’ proġetti fil-qafas tal-
programm “Ambjent”, id-DĠ REGIO m’għandha l-ebda evidenza li tissuġġerixxi li l-
awtoritajiet Slovakki qed japplikaw ir-rekwiżiti ta’ kofinanzjament mod ieħor milli suppost. 
Hija tqis li l-petizzjonant ma fehimx sew il-bażi li fuqha qed jiġu kkofinanzjati l-proġetti 
appoġġjati mill-UE. Abbażi tal-monitoraġġ regolari tal-programm u tal-valutazzjoni tagħha 
tat-talbiet ta’ ħlas imressqa mill-Awtorità ta’ Ċertifikazzjoni Slovakka, id-DĠ REGIO tqis li 
s-sistema ta’ kofinanzjament kif adottata bid-Deċiżjoni dwar l-OPE taħdem sew.

Rigward il-konklużjonijiet tal-eżami mill-OLAF, id-DĠ REGIO se titlob lill-awtorità ta’ 
ġestjoni tal-OPE spjegazzjoni sħiħa tal-bażi li fuqha ngħażel dan il-proġett inkwistjoni għall-
kofinanzjament tal-UE kif ukoll li hija tiżgura li jkun suġġett għal monitoraġġ mill-qrib waqt 
l-implimentazzjoni tiegħu. Abażi tal-ispjegazzjonijiet li se jaslu mingħand l-awtorità ta’ 
ġestjoni, id-DĠ se tqis jekk il-proġett għandux ikun suġġett għal verifika jew mill-Awtorità 
għall-Verifika Slovakka jew minn awdituri tad-DĠ REGIO. Matul il-verifika, għandhom 
jingħataw attenzjoni partikolari l-valutazzjoni mill-awtorità ta’ ġestjoni tal-kapaċità tal-
benefiċjarju finali li jissodisfa l-kundizzjonijiet għall-kofinanzjament u l-kundizzjoni li ma 
jiġux iddikjarati l-ispejjeż tal-kostruzzjoni inkorsi fil-qafas tal-ewwel proġett. L-Awtorità ta’ 
Ċertifikazzjoni kkonfermat li l-infiq relatat ma’ dan il-proġett ma ġie inkluż fl-ebda waħda 
mit-talbiet għal ħlas li tressqu lill-Kummissjoni sal-lum.


