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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0264/2010 af Giovanni Bellin, italiensk statsborger, om påstået 
svindel med landbrugsstøtte i Ungarn

1. Sammendrag

Andrageren mener, at der svindles med landbrugsstøtten i Ungarn. Der ansøges om støtte til 
marker, selv om disse i nogle tilfælde allerede har ligget brak i årevis. Andrageren blev 
opmærksom på misbruget, da han købte et stykke jord, som forpagteren allerede havde ladet 
ligge brak i årevis, samtidig med at han hvert år havde indkasseret tilskud for jorden.
Andrageren mener, at de berørte lokale myndigheder ikke gør noget ved misbruget og 
muligvis selv tager aktiv del i det. Han anmoder Europa-Parlamentet om en undersøgelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. juni 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011.

"Kommissionens bemærkninger vedrørende andragendet

Andragendet vedrører påståede uregelmæssigheder i forbindelse med den generelle 
arealbetalingsordning i Balatonkeresztur i Ungarn.

Det påstås, at de ungarske myndigheder for landbrug og udvikling af landdistrikter (MVH) 
siden 2006 direkte har udbetalt landbrugsstøtte til en landbruger i Ungarn, som ikke var 
støtteberettiget. Andrageren gør gældende, at jordstykket havde ligget fuldstændig brak i en 
længere periode, inden han købte det i 2008. Han beskylder ansatte i MVH for at være 
indblandet i forfalskning af satellitbilleder og have medviden (økonomisk vederlag) i 
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forbindelse med anmodning om direkte udbetaling af landbrugsstøtte fra visse enkeltpersoner, 
som aldrig havde ejet eller lejet jord.

Den 10. august 2010 påbegyndte OLAF en vurderingsprocedure af de modtagne oplysninger 
med henblik på at fastsætte, om der skulle åbnes en formel OLAF-undersøgelse.

OLAF's officielle vurdering af sagen blev afsluttet den 28. juni 2011. På baggrund af de 
modtagne oplysninger og dokumenter fra andrageren og MVH antages det, at påstandene om 
uregelmæssigheder i forbindelse med direkte udbetaling af landbrugsstøtte med rimelighed er 
sande. Derfor kan det konkluderes, at de kompetente myndigheder ikke har behandlet sagen 
korrekt.

Sagen er imidlertid blevet klassificeret som en ikkesag på grund af OLAF's de minimis-politik
og det relevante beløb. OLAF's de minimis-politik lægger vægt på effektivitet og effektiv 
anvendelse af de ressourcer, OLAF har til rådighed, når agenturet overvejer at indlede en 
efterforskning. Politikken giver OLAF mulighed for at fokusere agenturets indsats på sager, 
der har større sandsynlighed for at lykkes og er forbundet med mere værdi for pengene, mens 
andre sager vil blive behandlet af mere hensigtsmæssige organer. Derfor har OLAF henledt de 
ungarske myndigheders opmærksomhed på sagen og bedt dem kontrollere udbetalingerne og 
om nødvendigt tage alle uretmæssigt udbetalte beløb tilbage fra modtageren. I henhold til 
princippet om delt forvaltning henhører det udelukkende under den berørte medlemsstats 
ansvarsområde at sikre, at uretmæssigt udbetalte beløb tages tilbage. Da påstandene vedrører 
dårlig forvaltning af direkte udbetaling af landbrugsstøtte i Ungarn fra MVH's side, vil OLAF 
overdrage sagen til den tjenestegren i Kommissionen med henblik på en eventuel opfølgning."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 20. april 2012.

Det oprindelige andragende omhandlede påståede misbrug af landbrugsstøtten i Ungarn og blev 
behandlet af OLAF. I et supplerende svar fra august 2011, klagede andragren over, at de på 
tidspunktet for købet af jorden, ikke blev informeret om, at det var en del af et Natura 2000-
område, og at pløjning ikke var tilladt på deres marker. 
Uden at have haft nogen viden om sådanne begrænsninger, pløjede de jorden og blev derfor 
idømt en bøde på 75.000 EUR for at have beskadiget beskyttede græsmarker.
Kommissionens bemærkninger

Kommissionen kontaktede de ungarske myndigheder for at forhøre sig, om hvilke procedurer, 
der er indført i Ungarn for at købere, der køber land, som er udpeget som en Natura 2000-
lokalitet, bliver ordentligt informeret om beskyttelsen af jorden og om eventuelle begrænsninger 
i forbindelse med dens forvaltning. Som svar, meddelte myndighederne at oplysninger om 
Natura 2000-lokaliteterne og deres kendetegn er til rådighed via 
Naturbevaringsinformationssystemet:  
http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

Den pågældende lovgivning fastsætter at Natura 2000-status skal registreres i tingbogen og at 
jordforvaltningskontoret skal oplyse jordejere om rettigheder og forpligtelser som følge af 
udpegelse af deres jord som en Natura 2000-lokalitet.

I følge myndighederne var andrageren, i dette tilfælde, ved købet af jorden klar over dens 
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juridiske status som værende en Natura 2000-lokalitet, da dette stod skrevet i købsaftalen. I 
følge de ungarske myndigheder blev bøden på 75.000 EUR ganske rigtigt pålagt på grund af 
pløjning uden tilladelse af den beskyttede jord.  Klageren ankede dommen, men 
distriktsdomstolen i Somogy stadfæstede den naturbeskyttende myndigheds afgørelse.

Konklusion

På baggrund af andragerens oplysninger og svarene fra de ungarske myndigheder, kan 
Kommissionen ikke fastslå en overtrædelse af EU-lovgivningen. I følge medlemsstatens 
myndigheder eksisterer der i Ungarn et informationssystem om beskyttede jord til de potentielle 
købere, og også i dette særlige tilfælde var køberen informeret i købsaftalen om, at jorden var 
udpeget som værende en Natura 2000-lokalitet. Hvis andrageren mener, at deres rettigheder ikke 
blev ordentlig respekteret, er nationale retlige procedurer til deres rådighed. 


