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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0303/2010, adresată de Wolfgang Suchomel, de cetățenie austriacă, 
privind presupusa fraudă cu subvenții UE în Slovacia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că în Slovacia au loc fraude de mari proporții în legătură cu un proiect de 
prelucrare a deșeurilor, cu cunoștința Ministerului Mediului din Slovacia. Petiționarul a 
depistat frauda în momentul în care compania lui s-a implicat într-un proiect de prelucrare a 
deșeurilor, aparent întrucât cei care au comis frauda aveau nevoie de o companie străină cu 
expertiza necesară pentru a îndeplini cerințele privind achizițiile publice. Petiționarul indică 
faptul că, deși Slovacia a primit finanțare din partea UE în valoare de mai multe milioane de 
euro, niciunul dintre proiecte nu a fost realizat și, în consecință, acesta solicită o investigație 
din partea Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 octombrie 2010

Petiționarul a avut deja câteva contacte cu Comisia Europeană în legătură cu aceste probleme.

OLAF a primit, de asemenea, o reclamație de la petiționar la 26 noiembrie 2009, o copie a 
acesteia fiind transmisă de petiționar Curții de Conturi Europene, în care acesta afirmă că au 
avut loc fraude legate de subvențiile pentru trei proiecte de prelucrare a deșeurilor la Snina, 
Republica Slovacă, cofinanțate din fondurile structurale europene. Reclamantul a fost 
informat la 22 ianuarie 2010 că OLAF va examina chestiunea.
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La 2 februarie 2010, OLAF a contactat autoritățile slovace, solicitând informații detaliate cu 
privire la cele trei proiecte. La 15 aprilie 2010, OLAF a primit o serie de documente care, în 
urma analizei, au demonstrat că este nevoie de informații suplimentare. Aceste informații 
suplimentare au fost solicitate apoi autorităților slovace și se așteaptă încă răspunsul acestora. 
La primirea acestora și presupunând că ele vor conține detaliile complete solicitate, OLAF va 
finaliza evaluarea tuturor aspectelor implicate și va decide dacă va deschide sau nu o anchetă 
externă în acest caz.

În situația actuală, OLAF consideră că este necesar să se analizeze chestiunea după primirea 
informațiilor care rămân a fi furnizate de autoritățile naționale slovace. După încheierea 
procesului de evaluare, Parlamentul European va fi informat în consecință.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

OLAF a primit o reclamație din partea petiționarului la 26 noiembrie 2009, o copie a acesteia 
fiind transmisă de petiționar Curții de Conturi Europene, în care acesta afirmă că au avut loc 
fraude legate de subvențiile pentru trei proiecte de prelucrare a deșeurilor la Snina, Republica 
Slovacă, cofinanțate din fondurile structurale europene. Potrivit petiționarului, anumite 
persoane nominalizate ar fi creat întreprinderi fictive în scopul de a solicita fonduri UE pentru 
trei proiecte identice care ar urma să fie implementate în aceeași zonă situată între 06901 
Snina și 06735 Pcoline, din estul Slovaciei.

Cu ocazia examinării informațiilor primite, OLAF a avut un schimb intens de informații cu 
autoritățile slovace asupra acestui aspect și a efectuat o analiză a documentației transmise. În 
această privință, OLAF a constatat că documentele indică faptul că, într-adevăr, în 2005, una 
dintre persoanele în cauză a depus o cerere de finanțare a unui proiect pentru crearea unei 
instalații de reciclare a deșeurilor în zona menționată în reclamație. Proiectul a fost aprobat de 
autoritățile slovace și, între 2006 și 2007, beneficiarul proiectului a investit cca. 1,1 milioane 
de euro pentru construcția fundației unei instalații de reciclare a deșeurilor în zona menționată 
mai sus. Un control al solicitării depuse, incluzând o verificare la fața locului efectuată de 
organismul intermediar responsabil (Ministerul Mediului din Slovacia) la 3 aprilie 2007, a 
identificat anumite nereguli, iar autoritatea de gestionare din Slovacia a luat decizia de a 
retrage finanțarea proiectului din fondurilor structurale. Nu s-au efectuat plăți din partea UE.

În septembrie 2008, a fost prezentată o nouă cerere de finanțare a unui proiect, similar 
primului, de către o întreprindere cu alt nume. Deși noua cerere de finanțare a proiectului a 
fost aprobată de autoritatea de gestionare, aceasta a fost ulterior retrasă de solicitant. Nici în 
acest caz nu s-au efectuat plăți din fonduri ale UE.

La 16 ianuarie 2009, terenul în cauză, unde urma să fie implementat primul proiect și care ar 
fi urmat să fie utilizat și în cadrul celui de-al doilea proiect, a fost vândut unei întreprinderi 
deținute de un avocat al primului solicitant menționat, împreună cu toate drepturile legale 
legate de construcția deja inițiată a proiectului. Potrivit documentației proiectului, acesta a 
fost preluat integral de către o nouă întreprindere, iar o a treia cerere a fost ulterior depusă și 
aprobată de către autoritățile slovace la 14 decembrie 2009. S-a aprobat o finanțare din 
fonduri publice de 11,7 milioane de euro, peste 74 % din aceasta provenind din Fondul 
european de coeziune. Din informațiile deținute de OLAF, până în prezent nu s-au efectuat 
plăți din fonduri UE pentru acest al treilea proiect.
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Cu ocazia examinării efectuate, OLAF a constatat că autoritatea de gestionare din Slovacia a 
aprobat cea de-a treia cerere de finanțare a proiectului, în ciuda faptului că solicitantul nu a 
demonstrat o experiență anterioară în domeniul reciclării sau al altor activități economice 
similare de eliminare a deșeurilor. OLAF a remarcat, de asemenea, că întreprinderea și-a 
înregistrat activitățile declarate de reciclare a deșeurilor în Registrul Comerțului din Slovacia 
abia la 20 februarie 2009 – la nouă zile de la publicarea cererii de propuneri pentru al treilea 
proiect, la 11 februarie 2009.

Cererea de finanțare a proiectului menționat prevede, în mod specific, că nu se vor revendica 
costurile de construcție care au avut loc în cadrul primului proiect. Totuși, există un potențial 
risc de fraudă legat de faptul că costurile de construcție au avut loc în trecut și s-a sugerat că 
ar putea exista tentative de a revendica aceste costuri în mod fraudulos. Acest aspect ar trebui 
avut în vedere de autoritățile slovace și de Comisie (DG REGIO) pentru viitoarele controale și 
audituri ale proiectului în discuție. OLAF a indicat DG REGIO acest lucru și i-a solicitat să 
abordeze chestiunea cu autoritățile slovace.

Petiționarul susține, de asemenea, că fondurile UE sunt utilizate în mod abuziv de către 
autoritățile slovace, prin aplicarea unor rate de cofinanțare excesive (de până la 100 %). 
Acesta oferă ca exemplu opt cereri de propuneri lansate în 2008 pentru programul operațional 
sectorial de mediu (POS Mediu) și, pe baza datelor colectate din diverse surse (raportul anual 
POS Mediu 2008, site-ul internet al POS Mediu etc.), acesta concluzionează în mod eronat că 
nu există o cofinanțare din partea bugetului slovac, conform cerințelor regulamentelor privind 
fondurile structurale, și că, prin urmare, cei 317 milioane de euro, care reprezintă contribuția 
Slovaciei la POS M, s-au pierdut. Comisia a examinat plângerea și consideră că afirmațiile se 
bazează pe o înțelegere eronată a sistemului de finanțare a proiectelor (de exemplu, 
confundând proiectele aprobate cu proiectele pentru care s-au efectuat plăți sau suma pentru 
licitații cu suma aferentă proiectelor aprobate etc.).

Sistemul de cofinanțare a proiectelor este reglementat de Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului iar programul operațional sectorial de Mediu (POS Mediu) este reglementat în 
mod specific de Decizia CE (C(2007) 5500 din 8/11/2007). Ratele maxime de cofinanțare din 
partea UE pentru POS Mediu sunt stabilite la 85 %. Sistemul de gestionare și control a fost 
instituit pentru POS Mediu și acceptat de DG REGIO la 26/5/2010. Comisia efectuează o 
monitorizare regulată a POS Mediu în cadrul comitetelor de monitorizare, cu ocazia 
reuniunilor anuale, în rapoartele anuale, în cadrul reuniunilor tehnice etc. și examinează toate 
cererile de plăți pentru a se asigura că acestea sunt conforme cu cerințele normative. Auditorii 
Comisiei (DG REGIO) au efectuat anul trecut un audit al sistemului pentru POS Mediu 
(rezultatele nu sunt încă disponibile) și un alt audit al POS Mediu este prevăzut pentru a doua 
jumătate a anului 2011 sau 2012. 

Concluzii

OLAF a analizat în profunzime documentația furnizată de autoritățile slovace referitoare la 
afirmațiile petiționarului. Se pare că, într-adevăr, cererile de finanțare a proiectelor vizând 
construcția unei instalații de reciclare a deșeurilor au fost prezentate la momente diferite de 
către trei întreprinderi cu nume diferite. Totuși, primele două proiecte au fost retrase din 
diverse motive și, prin urmare, nu au beneficiat de finanțare din bugetul UE. Cea de-a treia 
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cerere de finanțare a proiectului a fost aprobată în decembrie 2009 și se află în faza inițială de 
implementare, iar din informațiile deținute de OLAF, nu au fost prezentate cereri de finanțare 
și nu s-au efectuat plăți din fonduri UE.

Pa baza analizei OLAF a informațiilor și documentației furnizate și respectând principiul 
subsidiarității, în sensul în care alte servicii sunt mai în măsură să se ocupe de această 
chestiune, OLAF a decis că nu există suficiente motive pentru a considera că au avut loc 
nereguli care să afecteze bugetul UE. Prin urmare, OLAF a decis că nu se poate constitui o 
cauză și a închis cazul la 3 decembrie 2010, cu rezerva că va solicita DG REGIO din cadrul 
Comisiei Europene și autorităților slovace să monitorizeze cu atenție evoluția implementării 
proiectului și să se asigure că nu există nereguli sau duble finanțări.

Reclamantul, Curtea de Conturi și dl. Jorgo Chatzimarkakis, deputat în Parlamentul European, 
au fost, de asemenea, informați cu privire la decizia OLAF în acest caz și motivele care au stat 
la baza acesteia. 

În ceea ce privește afirmațiile petiționarului referitoare la cofinanțarea proiectelor în cadrul 
programului de Mediu, DG REGIO nu deține probe care să sugereze că autoritățile slovace 
aplică în mod incorect cerințele de cofinanțare. DG REGIO consideră că petiționarul a înțeles 
în mod eronat pe ce bază sunt cofinanțate proiectele sprijinite de UE. În urma monitorizării 
regulate a programului și evaluării cererilor de plăți transmise de autoritatea slovacă de 
certificare, DG REGIO consideră că sistemul de cofinanțare, astfel cum a fost acesta adoptat 
prin Decizia CE pentru POM, funcționează în mod adecvat.

În ceea ce privește concluziile examinării efectuate de OLAF, DG REGIO va solicita 
autorității de gestionare pentru POS Mediu explicații integrale cu privire la motivele care au 
stat la baza selecției proiectului în cauză pentru cofinanțare din partea UE și pentru a se 
asigura că acesta este supus unei monitorizări atente în procesul de implementare. Pe baza 
explicațiilor primite din partea autorității de gestionare, DG REGIO va examina dacă 
proiectul ar trebui să facă obiectul unui audit efectuat fie de autoritatea de gestionare din 
Slovacia, fie de auditorii DG REGIO. Cu ocazia auditului, trebuie să se acorde o atenție 
deosebită evaluării autorității de gestionare cu privire la capacitatea beneficiarului final de a 
îndeplini condițiile de cofinanțare și pentru ca costurile de construcție din cadru primului 
proiect să nu fie revendicate. Autoritatea de gestionare a confirmat faptul că cheltuielile legate 
de acest proiect nu au fost incluse, până în prezent, în nicio cerere de plată transmisă 
Comisiei.


