Vrátenie 214,6 miliónov € z výdavkov na SPP
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Európska komisia požaduje späť celkom 214,6 milióna €, ktoré neoprávnene vynaložili
členské štáty na podporu v odvetví poľnohospodárstva. Prostriedky sa vracajú do rozpočtu
Spoločenstva, pretože neboli použité adekvátne kontrolné postupy alebo neboli dodržané
pravidlá EÚ o poľnohospodárskych výdavkoch. Členské štáty zodpovedajú za vyplácanie a
kontrolu výdavkov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), úlohou Komisie
však je zabezpečovať, aby členské štáty určené prostriedky vynakladali správne.
Mariann Fischer Boelová, komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, v súvislosti s
rozhodnutím uviedla: „Komisia nepoľavuje v úsilí o zabezpečenie čo najlepšej kontroly
spôsobu, akými sú tieto peniaze vynakladané. Systém funguje lepšie než kedykoľvek
predtým a my sa budeme naďalej snažiť o jeho zlepšovanie.“
Hlavné finančné opravy
Podľa tohto posledného rozhodnutia budú finančné prostriedky vracať Rakúsko, Česká
republika, Nemecko, Španielsko, Fínsko, Francúzsko, Veľká Británia, Grécko, Maďarsko,
Írsko, Taliansko, Litva, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko a Slovinsko.
Najvýznamnejšími jednotlivými opravami sú:
- 48,1 a 22,9 miliónov € (za rozpočtové roky 2007 a 2006) vráti Francúzsko za nedostatky v
kontrolách na mieste a nesprávne uplatnenie sankcií v oblasti krížového plnenia;
- 31,7 miliónov € vráti Španielsko za nedostatky v kľúčových a pomocných kontrolách a
nesprávne uplatnenie sankcií v odvetví produkcie olivového oleja;
- 16,6 miliónov € vráti Holandsko za nedostatky v systéme identifikácie poľnohospodárskych
pozemkov, nedostatočné administratívne kontroly a kontroly na mieste a neuplatnenie sankcií;
- 12 miliónov € vráti Maďarsko za nedostatky v systéme identifikácie poľnohospodárskych
pozemkov a ďalšie nedostatky pri kontrolách plôch;
- 10 miliónov € vráti Poľsko za slabú kvalitu a nedostatočný počet kontrol pri dvoch
opatreniach pre rozvoj vidieka.
Podrobnosti ohľadom systému schválenia ročných účtovných uzávierok sa nachádzajú v
informačnom prehľade „Zodpovedné hospodárenie s poľnohospodárskymi rozpočtom“, ktorý
môžete nájsť na internetovej stránke:
http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf
Schválenie účtovnej uzávierky EZZF a EZFRV
Odvetvie a dôvod opravy
Rakúsko
Krížové plnenie: nedostatky v režime uplatnenia zníženia. Nedodržanie nariadenia
č. 796/2004 majiteľmi dobytka a oviec.
Belgicko
Finančný audit – osvedčovanie: extrapolácia náhodných chýb.
Česká republika
Sušené mlieko pre kazeín: nesprávna doba pre odber vzoriek a nevhodné
skladovanie produktu.
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Nemecko
Krížové plnenie: nedodržanie článku 47 nariadenia č. 796/2004.
Rozvoj vidieka: absencia krížových kontrol s ústrednou databankou hospodárskych
zvierat v prípade žiadostí o agroenvironmentálne opatrenia,
podmienkou
spôsobilosti, ktorých je obmedzenie hustoty hospodárskych zvierat.
Finančný audit: nedodržanie platobných lehôt.
Finančný audit: prekročenie finančných stropov.
Nezrovnalosti: náhrada kvôli chybnej oprave podľa pravidla 50/50.
Španielsko
Prémie na zvieratá: absencia kontrol na mieste v priebehu prvého mesiaca
retenčného obdobia a ich všeobecne nízka kvalita.
Olivový olej - podpora produkcie: nedostatky v kľúčových a pomocných
kontrolách, nesprávne uplatňovanie sankcií.
Olivový olej pre konzervované potraviny: nedostatočné pokyny ku kontrole a
dohľad Galícijskej platobnej agentúry a z toho vyplývajúca neprijateľná kvalita a
počet kontrol.
Rozvoj vidieka: nedostatočná kvalita kontrol na mieste a správ o kontrole.
Skontrolované boli iba dva záväzky k osvedčeným poľnohospodárskym postupom.
Fínsko
Prémie na zvieratá: nesprávny výpočet sankcií týkajúcich sa kráv bez trhovej
produkcie mlieka. Neskorý začiatok kontrol v roku 2003.
Francúzsko
Krížové plnenie: režim uplatnenia zníženia a sankcií ne je v súlade s nariadením č.
796/2004. Nedostatky pri kontrolách na mieste.
Veľká Británia
Finančný audit: prekročenie finančných stropov.
Finančný audit: nedodržanie platobných lehôt.
Grécko
Ovocie a zelenina – spracovanie paradajok: nedostatky pri plochách, účtovníctve
a administratívnych kontrolách.
Olivový olej – zlepšovanie kvality: prekročenie finančných stropov.
Verejné skladovanie ryže: nesprávna doba pre váženie zásob a hodnotenia
chýbajúceho množstva, ktoré viedlo k neprimeraným nákladom na skladovanie.
Finančný audit: prekročenie finančných stropov.
Finančný audit: nedodržanie platobných lehôt.
Maďarsko
Podpora na plochu: nedostatky v systéme identifikácie poľnohospodárskych
pozemkov (LPIS-GIS), nedostatočná kontrola dobrého poľnohospodárskeho a
environmentálneho stavu.
Rozvoj vidieka: neuspokojivé krížové kontroly databázy zvierat.
Írsko
Krížové plnenie: nedodržanie článku 47 nariadenia č. 796/2004.
Taliansko
Vývozné náhrady – cukor a izoglukóza: nedostatky vo fyzických kontrolách,
neoprávnené platby za cukor dovezený z balkánskych krajín.
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Ovocie a zelenina – spracovanie citrusových plodov: rôzne nedostatky v
kontrolách, vrátane nedostatočnej kvality prevedených administratívnych a
účtovných kontrol ako aj kontrol na mieste.
Olivový olej pre konzervované potraviny: nedostatočné pokyny ku kontrole,
nedostatočný dohľad a z toho vyplývajúca neprijateľná kvalita a počet kontrol.
Nezrovnalosti: náhrada kvôli chybnej oprave podľa pravidla 50/50
Litva
Podpora na plochu: nedostatky v systéme evidencia pôdy (LPIS) a v kontrolách na
mieste a nedostatočná kontrola dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho
stavu.
Luxembursko
Priame platby: nesprávny výpočet práv na jednotné platby na plochu v dôsledku
použitia nesprávneho regionálneho priemeru.
Malta
Finančný audit: prekročenie finančných stropov.
Holandsko
Podpora na plochu: nedostatky v systému LPIS-GIS, v administratívnych
kontrolách, kontrolách na mieste a pri uplatňovaní právnych sankcií.
Vývozné náhrady: nedostatočný počet kontrol zámeny v colných úradoch v okrese
Rotterdam.
Finančný audit: prekročenie finančných stropov.
Poľsko
Rozvoj vidieka: do konca roku 2005 neboli prevedené žiadne krížové kontroly
databázy zvierat. Nízka kvalita správ o kontrole. Neboli skontrolované všetky
agroenvironmentálne záväzky. Absencia sankcií.
Portugalsko
Finančný audit – osvedčovanie: najpravdepodobnejšia chyba v preplatkoch,
systémová chyba.
Krížové plnenie: kontroly boli prevedené neskoro.
Vývozné náhrady – cukor a izoglukóza: v roku 2003 nebol v dvoch colných
úradoch dosiahnutý minimálny počet kontrol zámeny.
Rozvoj vidieka (opatrenie týkajúce sa plochy): zlý výber vzoriek pre kontroly na
mieste a ich obmedzený rozsah, takže nebola zabezpečená ročná kontrola aspoň
5% príjemcov.
Slovinsko
Finančný audit: prekročenie finančných stropov.
Finančný audit: nedodržanie platobných lehôt.
CELKOM
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