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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat er in Slowakije met medeweten van het Slowaakse ministerie voor Milieu op 
grote schaal gefraudeerd wordt bij projecten voor afvalverwerking. Indiener kwam deze 
fraude op het spoor toen zijn bedrijf betrokken raakte bij een afvalverwerkingsproject. 
Volgens indiener werd zijn bedrijf bij het project betrokken omdat de fraudeurs een 
buitenlands bedrijf met de gewenste knowhow nodig hadden om te voldoen aan de vereisten 
van een openbare aanbesteding. Indiener stelt dat inmiddels vele miljoenen euro's door de EU 
aan Slowakije zijn uitbetaald, maar dat geen van de projecten is gerealiseerd. Hij verzoekt het 
Europees Parlement een onderzoek in te stellen. .

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 8 oktober 2010.

De indiener heeft al meerdere malen contact gehad met de Europese Commissie in verband 
met deze kwestie.

OLAF heeft op 26 november 2009 eveneens een klacht van de indiener ontvangen, waarvan 
de indiener een kopie naar de Europese Rekenkamer heeft gestuurd. Er zou sprake zijn van 
subsidiefraude gerelateerd aan drie projecten voor afvalverwerking in Snina, Slowakije, die 
door de Europese structuurfondsen medegefinancierd worden. Op 22 januari 2010 is de 
indiener meegedeeld dat OLAF de kwestie zou onderzoeken.
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Op 2 februari 2010 heeft OLAF de Slowaakse autoriteiten gecontacteerd om gedetailleerde 
informatie over de drie projecten te verkrijgen. OLAF ontving op 15 april 2010 een aantal 
documenten waarvan de analyse uitwees dat meer informatie nodig was. Deze aanvullende 
informatie werd vervolgens bij de Slowaakse autoriteiten aangevraagd en tot op heden wordt 
er op een antwoord gewacht. Na ontvangst van een antwoord van Slowakije, ervan uitgaande 
dat dit de benodigde informatie bevat, zal OLAF zijn zorgvuldige beoordeling afronden en 
beslissen of een extern onderzoek in deze zaak nodig is.

In dit geval acht OLAF het noodzakelijk dat de kwestie verder onderzocht wordt na ontvangst 
van de ontbrekende gegevens van de Slowaakse autoriteiten. Nadat het beoordelingsproces 
voltooid is, zal het Europese Parlement op de hoogte worden gesteld.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

OLAF heeft op 26 november 2009 een klacht van de indiener ontvangen, waarvan de indiener 
een kopie ook naar de Europese Rekenkamer heeft gestuurd. Er zou sprake zijn van 
subsidiefraude gerelateerd aan drie aanvragen voor financiering van projecten voor 
afvalverwerking in Snina, Slowakije, die door de Europese structuurfondsen 
medegefinancierd worden. Volgens indiener hebben bepaalde, bij name genoemde personen 
valse bedrijven gecreëerd om EU-middelen aan te vragen voor drie identieke projecten die 
uitgevoerd zouden worden op dezelfde percelen tussen 06901 Snina en 06735 Pcoline in het 
oosten van Slowakije.

Bij het evalueren van de ontvangen informatie heeft OLAF uitgebreid informatie over deze 
kwestie uitgewisseld met de Slowaakse autoriteiten en een analyse uitgevoerd van de 
verstrekte informatie. In dit verband merkte OLAF op dat de documenten erop wijzen dat in 
het jaar 2005 inderdaad een van de beweerdelijk betrokken personen een aanvraag heeft 
ingediend voor financiering van een project voor het bouwen van een afvalrecyclinginstallatie 
in het gebied dat in het verzoekschrift wordt genoemd. Het project werd goedgekeurd door de 
Slowaakse autoriteiten en een bedrag van ongeveer 1,1 miljoen euro werd geïnvesteerd door 
de projectbegunstigde om het fundament van een afvalrecyclinginstallatie te bouwen op het 
bovengenoemde stuk grond in de periode 2006-2007. Een controle van de aanvraag met 
inbegip van een inspectie ter plaatse op 3 april 2007 door de verantwoordelijke bemiddelende 
instantie (het Slowaakse ministerie van Milieu) bracht enkele onregelmatigheden aan het licht 
en de Slowaakse beherende instantie besloot om de structuurfondssteun voor het project in te 
trekken. Er zijn geen EU-middelen uitbetaald.

In september 2008 werd onder een andere bedrijfsnaam een nieuwe projectaanvraag 
ingediend die vergelijkbaar was met de eerste. Hoewel de nieuwe projectaanvraag werd 
goedgekeurd door de beheersautoriteit, werd de aanvraag later ingetrokken door de aanvrager. 
Opnieuw werden geen EU-middelen uitbetaald.

Op januari 2009 werd het perceel dat was opgegeven als de plaats waar het eerste project zou 
worden uitgevoerd en dat ook in het tweede project zou worden gebruikt, verkocht aan een 
bedrijf dat het eigendom was van een advocaat van de eerstgenoemde aanvrager, samen met 
alle rechten die verbonden waren aan de in het kader van het project gestarte bouw. Volgens 
de projectdocumentatie werd het project volledig overgenomen door een nieuw bedrijf en 
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vervolgens werd een derde projectaanvraag ingediend en goedgekeurd door de Slowaakse 
autoriteiten op 14 december 2009. Voor het project werd overheidsfinanciering ten bedrage 
van 11,7 miljoen euro goedgekeurd, waarbij ruim 74 procent van de financiering afkomstig 
zou zijn van het Europese cohesiefonds. Voor zover bekend aan OLAF zijn er nog geen EU-
middelen uitbetaald in verband met deze derde projectaanvraag.

In de loop van zijn onderzoek merkte OLAF op dat de Slowaakse beheersautoriteit de derde 
projectaanvraag had goedgekeurd, ondanks het feit dat de aanvrager geen aantoonbare 
voorgaande ervaring had op het gebied van recycling of enige andere soortgelijke 
afvalverwerkingsactiviteiten. OLAF merkte ook op dat het bedrijf zijn opgegeven 
afvalrecyclingactiviteiten pas op 20 februari 2009 had geregistreerd in het Slowaakse 
ondernemingsregister, dat wil zeggen negen dagen na de desbetreffende uitnodiging tot het 
indienen van voorstellen was gepubliceerd op 11 februari 2009.

De projectaanvraag voor het project vermeldt specifiek dat de bouwkosten die tijdens het 
eerste project ontstonden niet zouden worden gedeclareerd. Er schuilt echter een potentieel 
risico van fraude in het feit dat de bouwkosten in het verleden ontstonden en er is 
gesuggereerd dat er een poging zou kunnen volgen om dergelijke kosten op onrechtmatige 
wijze te declareren. Met dit aspect moet rekening gehouden worden door de Slowaakse 
autoriteiten en de Commissie (DG REGIO) voor toekomstige controles en audits van dit 
project. OLAF heeft DG REGIO hierop gewezen en heeft DG REGIO verzocht om de zaak 
op te nemen met de Slowaakse autoriteiten.

Indiener beweert voorts dat EU-middelen door de Slowaakse autoriteiten worden misbruikt 
door de toepassing van buitensporig hoge percentages van medefinanciering (tot 100 procent). 
Met gebruikmaking van voorbeelden van acht uitnodigingen tot het indienen van voorstellen 
die in 2008 zijn gepubliceerd voor het operationele programma "milieu" (OPE – Operational 
Programme "Environment") en op basis van gegevens verzameld uit diverse bronnen 
(jaarverslag van het OPE, internetpagina van het OPE, enz.), komt hij abusievelijk tot de 
conclusie dat medefinanciering uit de Slowaakse begroting, zoals voorgeschreven door de 
structuurfondsregels, niet bestaat en dat het bedrag van 317 miljoen euro dat de Slowaakse 
bijdrage aan het OPE vormt bijgevolg verloren is. De Commissie heeft de klacht onderzocht 
en concludeert dat de beschuldigingen gebaseerd zijn op een onjuist begrip van het systeem 
voor financiering van de projecten (goedgekeurde projecten worden bijvoorbeeld verward met 
betaalde projecten, het bedrag van offertes wordt verward met het bedrag voor goedgekeurde 
projecten, enz.).

Het systeem voor medefinanciering van projecten wordt bepaald door Verordening (EG) nr. 
1083/2006 van de Raad en is specifiek voor het operationele programma "milieu" (OPE) 
vastgesteld door een besluit van de Commissie (C(2007) 5500 van 8.11.2007). Het 
maximumpercentage voor medefinanciering door de EU voor het OPE is vastgesteld op 85 
procent. Het beheers- en controlemechanisme werd voor het OPE opgezet en aangenomen 
door DG REGIO op 26.5.2010. De Commissie voert regelmatige controles uit op het OPE in 
het kade r  van controlecomités, jaarlijkse vergaderingen, jaarverslagen, technische 
vergaderingen, enz. en behandelt alle ingediende betalingsaanvragen om ze te controleren op 
overeenstemming met de wettelijke vereisten. De auditors van de Commissie (DG REGIO) 
hebben afgelopen jaar een systeemaudit voor het OPE uitgevoerd (resultaten nog niet 
beschikbaar) en voor de tweede helft van 2011 of 2012 is nog een audit gepland. 
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Conclusies

OLAF heeft de documentatie die door de Slowaakse autoriteiten is verstrekt in verband met 
de beschuldigingen grondig geanalyseerd. Gebleken is dat projectaanvragen voor het bouwen 
van een afvalrecyclinginstallatie inderdaad zijn ingediend op verschillende tijdstippen met 
gebruikmaking van drie verschillende bedrijfsnamen. Echter, de eerste twee projecten werden 
om verschillende redenen ingetrokken en hebben als zodanig geen middelen uit de EU-
begroting ontvangen. Het derde project werd in december 2009 goedgekeurd en bevindt zich 
in de initiële uitvoeringsfase en voor zover bekend aan OLAF zijn er tot op heden geen EU-
middelen aangevraagd of uitbetaald.

Op basis van de analyse door OLAF van de verstrekte informatie en documentatie en onder 
toepassing van het subsidiariteitsbeginsel gezien het feit dat andere diensten beter in staat 
zouden zijn om deze kwestie af te handelen, besloot OLAF dat er niet voldoende redenen zijn 
om aan te nemen dat er sprake was van onregelmatigheden met negatieve gevolgen voor de 
EU-begroting. Derhalve werd de zaak door OLAF gesloten op 3 december 2010 als een zaak 
waarvoor OLAF niet bevoegd is, onder de voorwaarde dat het DG REGIO en de Slowaakse 
autoriteiten zou vragen om de uitvoering van het project zeer nauwkeurig te bewaken en te 
waarborgen dat geen onregelmatigheden of dubbele financiering zouden voorkomen.

Indiener, de Europese Rekenkamer en de heer Jorgo Chatzimarkakis, lid van het Europees 
Parlement, zijn ook geïnformeerd over het besluit van OLAF in deze zaak en de redenen voor 
het besluit.

Met betrekking tot de door indiener geuite beschuldigingen inzake de medefinanciering van 
projecten in het kader van het operationele programma "milieu" heeft DG REGIO geen bewijs 
dat de Slowaakse autoriteiten de regels voor medefinanciering anders dan op een correcte 
wijze toepassen. DG REGIO is van oordeel dat indiener een onjuist begrip heeft van de basis 
waarop door de EU gesteunde projecten mede worden gefinancierd. Op basis van regelmatige 
controles van het programma en de evaluatie van betalingsaanvragen die worden ingediend 
door de Slowaakse certificerende instantie is DG REGIO van oordeel dat het systeem voor 
medefinanciering zoals vastgesteld in het besluit van de Commissie voor het OPE correct 
functioneert.

Met betrekking tot de conclusies van het door OLAF uitgevoerde onderzoek zal DG REGIO 
de beheersinstantie voor het OPE vragen om een volledige uitleg van de redenen waarom het 
project in kwestie werd geselecteerd voor medefinanciering door de EU en om te waarborgen 
dat het project aan nauwgezette controle onderworpen wordt tidens de uitvoering ervan. Op 
basis van de uitleg die door de beheersinstantie wordt verstrekt, zal DG REGIO besluiten of 
het project moet worden onderworpen aan een audit door de Slowaakse auditinstantie of door 
de auditors van DG REGIO. Tijdens de audit moet bijzondere aandacht worden geschonken 
aan de beoordeling door de beheersinstantie van het vermogen van de uiteindelijke 
begunstigde om aan de voorwaarden voor medefinanciering te voldoen en moet gecontroleerd 
worden dat de tijdens het eerste project ontstane kosten niet worden gedeclareerd. De 
certificerende instantie bevestigde dat de kosten in verband met dit project niet zijn 
opgenomen in enige betalingsaanvragen die tot op heden bij de Commissie zijn ingediend.


