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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0303/2010, którą złożył Wolfgang Suchomel (Austria) w sprawie 
domniemanej defraudacji dotacji UE w Słowacji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zarzuca, że w Słowacji dochodzi do oszustw na dużą skalę w związku 
z przedsięwzięciem dotyczącym przetwarzania odpadów, i to za wiedzą słowackiego 
Ministerstwa Środowiska. Składający petycję wykrył oszustwo, kiedy jego przedsiębiorstwo 
włączyło się w realizację przedsięwzięcia dotyczącego przetwarzania odpadów, ponieważ 
osoby dopuszczające się defraudacji najwyraźniej musiały zgłosić zagraniczną firmę 
dysponującą niezbędną wiedzą fachową, aby spełnić wymogi określone w zamówieniu 
publicznym. Informuje on o tym, że Słowacja otrzymała finansowanie unijne w wysokości 
wielu milionów euro, ale żadne z przedsięwzięć nie zostało zrealizowane. Dlatego zwraca się
on do Parlamentu Europejskiego o przeprowadzenie dochodzenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 8 października 2010 r.

Składający petycję kilkakrotnie już kontaktował się z Komisją Europejską w tej sprawie.

W dniu 26 listopada OLAF również otrzymał skargę składającego petycję (której kopia 
została przekazana także do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego) w sprawie 
domniemanej defraudacji dotacji w odniesieniu do trzech projektów dotyczących 
przetwarzania odpadów w Sninie w Słowacji, współfinansowanych przez europejskie 
fundusze strukturalne. W dniu 22 stycznia 2010 r. składający petycję został poinformowany 
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o tym, że OLAF zbada sprawę.

W dniu 2 lutego 2010 r. OLAF skontaktował się z władzami słowackimi, zwracając się 
o szczegółowe informacje na temat tych trzech projektów. W dniu 15 kwietnia 2010 r. OLAF 
otrzymał pewne dokumenty, które po przeanalizowaniu wykazały, że wymagane są 
dodatkowe informacje. Następnie zwrócono się do władz słowackich o te dodatkowe 
informacje, w sprawie których nie udzielono jeszcze odpowiedzi. Po otrzymaniu odpowiedzi 
ze strony Słowacji i zakładając, że będzie ona zawierała wszelkie niezbędne informacje, 
OLAF będzie mógł zakończyć całościową ocenę i podejmie decyzję o wszczęciu lub 
niewszczynaniu dochodzenia zewnętrznego w tej sprawie.

W obecnej sytuacji OLAF uważa, że należy poddać sprawę dalszej cenie po otrzymaniu 
wymaganych informacji ze strony władz krajowych Słowacji. Po zakończeniu procedury 
oceny Parlament Europejski zostanie odpowiednio poinformowany.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

W dniu 26 listopada 2009 r. OLAF otrzymał skargę składającego petycję, której kopię 
skarżący przekazał także do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, w sprawie 
domniemanej defraudacji dotacji w odniesieniu do trzech projektów dotyczących 
przetwarzania odpadów w Sninie na Słowacji, współfinansowanych z europejskich funduszy 
strukturalnych. Jak twierdzi skarżący, wymienione w petycji osoby rzekomo utworzyły 
fikcyjne przedsiębiorstwa, aby ubiegać się o fundusze unijne dla trzech identycznych 
projektów, które miały zostać zrealizowane na tym samym terenie znajdującym się pomiędzy 
miejscowościami Snina (06901) i Pcoline (06735) we wschodniej Słowacji.

W trakcie oceny dostarczonych danych OLAF prowadził szeroko zakrojoną wymianę 
informacji z władzami słowackimi w rzeczonej sprawie oraz przeprowadził analizę 
przedłożonej dokumentacji. OLAF odnotował, że z dokumentów wynika, iż rzeczywiście w 
2005 r. jedna z wymienionych przez składającego petycję osób ubiegała się o przyznanie 
funduszy na przedsięwzięcie związane z utworzeniem zakładu recyklingu odpadów na terenie 
wskazanym w skardze. Projekt został zatwierdzony przez władze słowackie, a beneficjent 
zainwestował około 1,1 mln euro na budowę fundamentów zakładu recyklingu odpadów w 
latach 2006-2007 na wspomnianym terenie. W ramach przeprowadzonej przez właściwy 
organ pośredniczący (słowackie Ministerstwo Środowiska) kontroli wniosku obejmującej 
inspekcję na miejscu w dniu 3 kwietnia 2007 r. odnotowano pewne nieprawidłowości, zatem 
słowacka instytucja zarządzająca podjęła decyzję o usunięciu projektu z listy przedsięwzięć 
współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Na projekt nie przyznano żadnych środków z 
funduszy UE.

We wrześniu 2008 r. inne przedsiębiorstwo złożyło nowy wniosek, podobny do pierwszego. 
Choć wniosek dotyczący nowego projektu został zatwierdzony przez instytucję zarządzającą, 
wnioskodawca wycofał się. W tym przypadku również nie przyznano żadnych środków z 
funduszy UE.

W dniu 16 stycznia 2009 r. działkę gruntu, na której miał zostać zrealizowany pierwszy 
projekt, a którą później wskazano w drugim projekcie, sprzedano przedsiębiorstwu 
należącemu do prawnika pierwszego wnioskodawcy, wraz ze wszystkimi tytułami prawnymi 
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do rozpoczętej budowy projektu. Jak wynika z dokumentacji projektu, został on w całości 
przejęty przez nowe przedsiębiorstwo, po czym złożono trzeci wniosek, zatwierdzony przez 
władze słowackie w dniu 14 grudnia 2009 r. Ustalono, że przedsiębiorstwo otrzyma pomoc ze 
środków publicznych w wysokości 11,7 mln euro, przy czym ponad 74% tej sumy ma 
pochodzić z europejskiego Funduszu Spójności. Według informacji dostępnych OLAF na 
projekt zgłoszony w trzecim wniosku nie przekazano jeszcze żadnych środków z funduszy 
UE.

Podczas analizy sprawy OLAF odnotował, że słowacka instytucja zarządzająca zatwierdziła 
trzeci wniosek, mimo iż wnioskodawca nie wykazał żadnego doświadczenia w zakresie 
recyklingu bądź podobnej działalności gospodarczej związanej z unieszkodliwianiem 
odpadów. OLAF zauważył również, że przedsiębiorstwo zarejestrowało swoją podaną 
działalność w zakresie recyklingu odpadów w słowackim rejestrze ewidencji działalności 
gospodarczej dopiero dnia 20 lutego 2009 r., czyli dziewięć dni po opublikowaniu w dniu 11 
lutego 2009 r. zaproszenia do składania wniosków, w ramach którego złożono trzeci wniosek.

We wniosku dotyczącym przedmiotowego projektu wnioskodawca wskazuje, że nie będzie 
wysuwał żadnych roszczeń z tytułu kosztów budowy związanych z działaniami wykonanymi 
w ramach pierwszego projektu. Istnieje jednak potencjalne ryzyko defraudacji, ponieważ 
koszty budowy zostały poniesione wcześniej, więc może dojść do próby wysuwania roszczeń 
z ich tytułu. Władze słowackie oraz Komisja (DG ds. Polityki Regionalnej) powinny 
uwzględnić tę kwestię podczas przyszłych inspekcji i audytów rzeczonego projektu. OLAF 
poinformował o tym DG ds. Polityki Regionalnej i zwrócił się do Dyrekcji o zajęcie się tą 
sprawą we współpracy z władzami słowackimi.

Składający petycję twierdzi ponadto, że władze słowackie nadużywają środków pomocowych 
z funduszy UE, przyznając nadmierny poziom współfinansowania (do 100%). Posługując się 
przykładami ośmiu zaproszeń do składania wniosków ogłoszonych w 2008 r. w ramach 
programu operacyjnego dotyczącego środowiska naturalnego (OPE) oraz danymi zebranymi z 
różnorodnych źródeł (sprawozdanie roczne OPE z 2008 r., strona internetowa OPE itp.), 
składający petycję błędnie dochodzi do wniosku, że wbrew stosownym uregulowaniom w 
zakresie funduszy strukturalnych władze słowackie nie współfinansują projektów z własnego 
budżetu oraz że kwota 317 mln euro, która miała być wkładem Słowacji w OPE, została tym 
samym utracona. Po przeanalizowaniu skargi Komisja dochodzi do wniosku, że zarzuty 
składającego petycję oparte są na błędnym rozumieniu systemu finansowania projektów (np. 
mylnie utożsamia on projekty zatwierdzone z projektami opłaconymi, kwoty na przetargi z 
kwotami na zatwierdzone projekty itd.).
System współfinansowania projektów określony został w rozporządzeniu Rady (WE) nr 
1083/2006, a w przypadku programu operacyjnego dotyczącego środowiska (OPE) w decyzji 
KE (C(2007) 5500 z dnia 8 listopada 2007 r.). Maksymalny poziom współfinansowania ze 
środków pomocowych UE dla OPE wyznaczono na 85%. Ustalono system zarządzania i 
kontroli dla OPE, który został przyjęty przez DG ds. Polityki Regionalnej w dniu 26 maja 
2010 r. Komisja regularnie dokonuje kontroli OPE m.in. w ramach komitetów 
monitorujących, posiedzeń rocznych, sprawozdań rocznych, posiedzeń technicznych oraz 
przeprowadza ocenę wszystkich przedkładanych wniosków o przyznanie pomocy finansowej 
pod kątem zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi. Audytorzy Komisji (DG ds. 
Polityki Regionalnej) przeprowadzili audyt systemowy zeszłorocznych projektów OPE 
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(wyniki nie są jeszcze dostępne), przy czym dla projektów OPE przypadających na drugą 
połowę 2011 r. lub 2012 r. przewidziany jest odrębny audyt. 

Wnioski

OLAF przeprowadził dogłębną analizę dokumentacji przedłożonej przez władze słowackie w 
związku z przedstawionymi zarzutami. Wynika z niej, że wnioski projektowe na budowę 
zakładu recyklingu odpadów faktycznie składane były w różnych terminach przez 
przedsiębiorstwa o różnych nazwach. Jednak pierwsze dwa projekty z różnych przyczyn 
wycofano, więc nie otrzymały one żadnych środków z funduszy UE. Trzeci wniosek 
projektowy zatwierdzono w grudniu 2009 r. i znajduje się on w pierwszej fazie realizacji, a 
zgodnie z najlepszą wiedzą OLAF dotychczas nie przedstawiono żadnych roszczeń ani nie 
dokonano żadnych płatności z funduszy UE.

W oparciu o przeprowadzoną przez OLAF analizę przedstawionych informacji i przedłożonej 
dokumentacji, a także stosując zasadę pomocniczości, zgodnie z którą inne organy mają 
większe kompetencje do zajęcia się tą sprawą, OLAF podjął decyzję, iż brak wystarczających 
dowodów, aby podejrzewać, że doszło do nieprawidłowości, które mogłyby być szkodliwe 
dla budżetu UE. Dlatego w dniu 3 grudnia 2010 r. OLAF zamknął sprawę jako niemającą 
statusu sprawy z zastrzeżeniem, że zwróci się do DG ds. Polityki Regionalnej Komisji 
Europejskiej oraz do władz słowackich o szczególnie uważne monitorowanie realizacji 
projektu oraz o przeciwdziałanie wszelkim nieprawidłowościom i przypadkom podwójnego 
finansowania.

O decyzji OLAF w przedmiotowej sprawie i jej uzasadnieniu OLAF poinformował również 
skarżącego, Trybunał Obrachunkowy oraz posła do PE Jorgo Chatzimarkakisa.

W odniesieniu do zarzutów składającego petycję dotyczących współfinansowania projektów 
w ramach programu dotyczącego środowiska naturalnego DG ds. Polityki Regionalnej nie 
dysponuje dowodami, które wskazywałyby, że władze słowackie nieprawidłowo stosują 
wymogi dotyczące współfinansowania. Zdaniem Dyrekcji składający petycję błędnie 
zrozumiał zasady, na jakich odbywa się współfinansowanie projektów wspieranych ze 
środków UE. Opierając się na wynikach regularnych kontroli programu oraz oceny roszczeń 
płatniczych, jakie przedstawiła słowacka instytucja certyfikująca, DG ds. Polityki Regionalnej 
uznaje, że system współfinansowania przyjęty w decyzji w sprawie OPE stosowany jest 
poprawnie.

W odniesieniu do wniosków z badania OLAF, DG ds. Polityki Regionalnej zwróci się do 
instytucji zarządzającej dla OPE o pełne wyjaśnienie podstaw, na jakich przedmiotowy 
projekt został wybrany do współfinansowania ze środków UE, oraz o zapewnienie 
dokładnego monitorowania projektu w trakcie jego realizacji. W oparciu o wyjaśnienia 
instytucji zarządzającej DG ds. Polityki Regionalnej rozważy, czy projekt należy poddać 
audytowi wykonanemu przez słowacki organ kontroli lub przez audytorów Dyrekcji. Podczas 
audytu należy zwrócić szczególną uwagę na sporządzoną przez instytucję zarządzającą ocenę 
zdolności beneficjenta końcowego w zakresie spełnienia warunków niezbędnych do 
współfinansowania, a także dopilnować, by koszty budowy powstałe podczas pierwszego 
projektu nie zostały uwzględnione w deklarowanych wydatkach. Instytucja certyfikująca 
potwierdziła, że wydatki te nie zostały uwzględnione w roszczeniach płatniczych 
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przedłożonych Komisji do chwili obecnej.


