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Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0264/2010, внесена от Giovanni Bellin, с италианско гражданство, 
относно предполагаема измама със субсидии за земеделски производители в 
Унгария

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че в Унгария се злоупотребява със системата на 
субсидии за земеделски производители, като за субсидии се подават заявления и се 
изплащат за земя, която не се обработва от години. Той е разбрал това, когато е закупил 
земя, която не е била обработвана от години от наемателя, който така или иначе е 
продължил да получава субсидии за нея. Той твърди, че местните органи не 
предприемат никакви действия и е възможно дори да участват в злоупотреби със 
системата. Той съответно настоява за разследване от страна на Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Коментар на Комисията относно петицията

Петицията се отнася за предполагаеми нарушения, свързани със схемата за единно 
плащане на обработваема площ в Balatonkeresztur, Унгария.

Твърди се, че от 2006 г. унгарската служба за земеделие и развитие на селските райони 
(MVH) е предоставяла директно финансиране за земеделие (SAPS) на земеделски 
производител в Унгария, който не е имал право на помощта. Вносителят твърди, че 
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парцелът земеделска земя е бил напълно изоставен за дълъг период от време, преди той 
да го закупи през 2008 г. Той отправя обвинения срещу служители от MVH във връзка с 
фалшифицирането на сателитни фотографски изображения и подпомагане (поради 
материална изгода) за кандидатстване за финансиране от SAPS на лица, които никога 
не са притежавали/наемали земя.

На 10.8.2010 г. Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) откри процедура за 
оценка на получената информация, за да определи дали да бъде открито официално 
разследване на OLAF.

Официалната оценка на ОЛАФ по въпроса приключи на 28.6.2011 г. В контекста на 
информацията и документите, предоставени от вносителя и от MVH, се приема, че 
твърденията относно неправомерните изплащания на субсидии от SAPS са точни.
Поради това може да се направи заключението, че компетентните органи не са успели 
да се справят по подходящ начин с въпроса.
Въпреки това, поради правилото de minimis на ОЛАФ и сумата, за която става дума, 
проблемът е бил определен като несъществен. Правилото de minimis на ОЛАФ поставя 
ударение върху ефикасността и ефективното използване на ресурсите на ОЛАФ при 
вземането на решение за започване на разследване. Тази политика помага на ОЛАФ да 
концентрира усилията си върху случаи, които предполагат по-голяма вероятност за 
успех и ефективност на употребените ресурси, като същевременно други случаи могат 
да бъдат разглеждани от по-подходящи служби. Следователно ОЛАФ е насочила 
вниманието на унгарските органи към случая, като е поискала от тях да проверят 
плащанията и, ако е необходимо, да изискат от дадения бенефициер да възстанови 
неправомерно отпуснатите суми. Съгласно принципа на споделеното управление 
възстановяването от страна на бенефициерите на неправомерно изплатените средства е 
от изключителната отговорност на съответната държава членка. Тъй като твърденията 
са свързани с лошото управление на SAPS от страна на MVH в Унгария, ОЛАФ ще 
отнесе въпроса към съответните служби на Комисията, за да бъдат предприети 
последващи действия.

4. Отговор на Комисията REV, получен на 20 април 2012 г.

Оригиналната петиция се отнася до предполагаема измама със субсидии за земеделски 
производители в Унгария и беше разгледана от Европейска служба за борба с измамите 
(OLAF). С допълнителна кореспонденция от август 2011 г. вносителят на петицията се 
оплаква, че към момента на закупуване на земята, те не са информирани, че тя е част от 
обект по „Натура 2000“ и че в техните парцели не се допуска оран. Тъй като не са били 
информирани за тези ограничения те извършват оран на земята и в резултат са глобени 75 
000 евро за нанесени вреди на защитени пасища.

Коментари на Комисията

Комисията се е свързала с унгарските органи, за да изясни какви са действащите 
процедури в Унгария за надлежно информиране на купувачите на земя, която е обект по 
„Натура 200“, за защитения статут на земята и за възможните ограничения по отношение 
на нейното управление. В отговор, органите са заявили, че информация относно 
местоположението и характеристиките на обектите по „Натура 2000“ в Унгария е на 
разположение чрез Информационната система за опазване на природата:
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http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm
Освен това според относимото законодателство статут по „Натура 2000“ се вписва в 
поземления регистър и поземлената служба информира собствениците на земя относно 
правата и задълженията, произтичащи от определянето на тяхната земя като обект по 
„Натура 2000“.
В допълнение, според органите, при този конкретен случаи, вносителят на петицията е 
бил информиран за правния й статут на обект от „Натура 2000“ при закупуването на 
земята, тъй като тази информация е бил посочена в договора за покупко-продажба. 
Според унгарските органи, глобата от 75 000 евро наистина е била наложена, тъй като е 
извършена оран на защитени пасище без разрешение. Жалбоподателят е обжалвал 
глобата, но окръжният съд на Шомод е потвърдил решението на органите по опазване 
на природата.

Заключение

В светлината на информацията, предоставена от вносителя на петицията и отговорите на 
унгарските органи, Комисията не установява нарушение на правото на ЕС. Според 
органите на държавата членка, в Унгария съществува система за информиране на 
потенциалните купувачи на земя за защитения статут на земята и също така в този 
конкретен случай купувачът е бил уведомен относно факта, че земята, предмет на 
договора за покупко-продажба, е определена за обект от „Натура 2000“. Ако вносителите 
на петиция считат, че правата им са нарушени, на тяхно разположение са националните 
правни процедури.


