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Θέμα: Αναφορά 0264/2010 , του Giovanni Bellin, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη απάτη στον τομέα των γεωργικών επιδοτήσεων στην Ουγγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το σύστημα γεωργικών επιδοτήσεων αποτελεί αντικείμενο 
κατάχρησης στην Ουγγαρία, καθώς διεκδικούνται και καταβάλλονται επιδοτήσεις για 
εκτάσεις που παραμένουν χρόνια ακαλλιέργητες. Έλαβε γνώση του εν λόγω ζητήματος όταν 
αγόρασε γη η οποία είχε παραμείνει χρόνια ακαλλιέργητη από τον μισθωτή, ο οποίος 
παρ’ όλα αυτά εξακολουθούσε να λαμβάνει επιδοτήσεις γι’ αυτήν. Ισχυρίζεται ότι οι τοπικές 
αρχές δεν αναλαμβάνουν δράση και ενδεχομένως εμπλέκονται στην κατάχρηση του 
συστήματος. Ζητεί, κατά συνέπεια, να διενεργηθεί έρευνα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η αναφορά συνδέεται με υποτιθέμενες παρατυπίες που σχετίζονται με το γεωργικό καθεστώς 
ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) στο Balatonkeresztur της Ουγγαρίας.

Κατά τα λεγόμενα, από το 2006, η Υπηρεσία Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου (MVH) είχε καταβάλει άμεση γεωργική ενίσχυση (ΚΕΣΕ) σε κάποιον αγρότη στην 
Ουγγαρία ο οποίος δεν δικαιούταν την εν λόγω παροχή. Ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι η 
έκταση γεωργικής γης είχε εγκαταλειφθεί πλήρως για μεγάλο χρονικό διάστημα προτού ο 
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ίδιος την αγοράσει το 2008. Διατυπώνει κατηγορίες σε βάρος υπαλλήλων της MVH 
αναφορικά με πλαστογραφία φωτογραφιών από δορυφόρο, συνενοχή (έναντι χρηματικής 
αμοιβής) όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων για κονδύλια του ΚΕΣΕ από ορισμένα πρόσωπα 
που ποτέ δεν κατείχαν/μίσθωναν γη.

Στις 10.08.2010, η OLAF κίνησε διαδικασία αξιολόγησης των πληροφοριών οι οποίες 
ελήφθησαν, προκειμένου να διαπιστώσει εάν θα έπρεπε να κινηθεί επίσημη έρευνα της 
OLAF.
Η επίσημη εκτίμηση της OLAF για το ζήτημα ολοκληρώθηκε στις 28.06.2011. Υπό το 
πρίσμα των πληροφοριών και των εγγράφων που ελήφθησαν από τον αναφέροντα και τη 
MVH συνάγεται ότι οι ισχυρισμοί αναφορικά με την παράτυπη καταβολή των επιδοτήσεων 
του ΚΕΣΕ είναι αρκούντως ακριβείς. Συνεπώς, μπορεί να συναχθεί ότι οι αρμόδιες αρχές 
απέτυχαν να χειριστούν κατάλληλα το ζήτημα.

Ωστόσο, εξαιτίας της πολιτικής de minimis της OLAF και του αναφερόμενου ποσού, το 
ζήτημα ταξινομήθηκε ως αβάσιμη υπόθεση. Η πολιτική de minimis της OLAF δίνει έμφαση 
στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματική χρήση των πόρων που διαθέτει η OLAF κατά 
την εξέταση του ενδεχομένου έναρξης ερευνών. Η πολιτική αυτή βοηθά την OLAF να 
επικεντρώνει τις προσπάθειές της σε υποθέσεις οι οποίες προσφέρουν μεγαλύτερες 
πιθανότητες επιτυχίας και αποδοτικότητας των δαπανών, ενώ ο χειρισμός άλλων υποθέσεων 
ανατίθεται σε πιο αρμόδιους φορείς. Επομένως, η OLAF επέστησε την προσοχή των 
ουγγρικών αρχών στην υπόθεση, ζητώντας τους να επαληθεύσουν τις πληρωμές και, αν 
κριθεί απαραίτητο, να ανακτήσουν τα παράτυπα ποσά από τον δικαιούχο. Σύμφωνα με την 
αρχή της κοινής διαχείρισης, η ανάκτηση των παράτυπων πληρωμών από τους δικαιούχους 
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Δεδομένου ότι οι 
ισχυρισμοί αφορούν την κακή διαχείριση του ΚΕΣΕ στην Ουγγαρία από τη MVH, το ζήτημα 
θα παραπεμφθεί από την OLAF στις κατάλληλες υπηρεσίες της Επιτροπής για οποιαδήποτε 
συνέχεια τυχόν δοθεί.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Η αρχική αναφορά αφορούσε εικαζόμενη κατάχρηση των γεωργικών επιδοτήσεων στην 
Ουγγαρία και ανατέθηκε στην OLAF. Σε πρόσθετη αλληλογραφία τον Αύγουστο του 2011, ο 
αναφέρων καταγγέλλει ότι κατά την αγορά της γης δεν ενημερώθηκε για το γεγονός ότι η γη 
αυτή εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000 και ότι το όργωμα δεν επιτρέπεται στις εκτάσεις αυτές. 
Δεδομένου ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν ήταν γνωστοί, η γη οργώθηκε και, κατά συνέπεια, 
επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη πρόστιμο 75.000 ευρώ για πρόκληση βλάβης σε προστατευόμενους 
βοσκότοπους.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή επικοινώνησε με τις ουγγρικές αρχές για να πληροφορηθεί σχετικά με τις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται στην Ουγγαρία για την ορθή ενημέρωση των αγοραστών γης η 
οποία έχει χαρακτηρισθεί ως τοποθεσία Natura 2000 όσον αφορά το καθεστώς προστασίας της 
γης και πιθανούς περιορισμούς σε σχέση με τη διαχείρισή της. Οι ουγγρικές αρχές απάντησαν 
ότι οι πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τα χαρακτηριστικά των περιοχών του 
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Natura 2000 στην Ουγγαρία διατίθενται μέσω του Συστήματος ενημέρωσης για την 
προστασία της φύσης: 
http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

Επιπλέον, η σχετική νομοθεσία ορίζει ότι ο χαρακτηρισμός Natura 2000 καταχωρείται στο 
κτηματολόγιο και η υπηρεσία του κτηματολογίου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες γης σχετικά με 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το χαρακτηρισμό της γης τους ως 
τοποθεσίας του Natura 2000.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις αρχές, στη συγκεκριμένη υπόθεση ο αναφέρων γνώριζε το 
νομικό καθεστώς της τοποθεσίας Natura 2000 κατά την αγορά της γης, καθώς οι πληροφορίες 
αυτές περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο πώλησης. Σύμφωνα με τις ουγγρικές αρχές, το 
πρόστιμο των 75.000 ευρώ επιβλήθηκε όντως για το όργωμα προστατευόμενου βοσκότοπου 
χωρίς άδεια. Ο καταγγέλλων προσέφυγε κατά της ποινής αλλά το Περιφερειακό Δικαστήριο 
του Somogy επικύρωσε την απόφαση της αρχής για την προστασία της φύσης.

Συμπέρασμα

Βάσει των πληροφοριών που παρέχει ο αναφέρων και την απάντηση των ουγγρικών αρχών, η 
Επιτροπή δεν είναι σε θέση να στοιχειοθετήσει παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ. Σύμφωνα με 
τις ουγγρικές αρχές, στην Ουγγαρία υπάρχει σύστημα ενημέρωσης για τους πιθανούς αγοραστές 
γης όσον αφορά το καθεστώς προστασίας της γης και στη συγκεκριμένη υπόθεση ο αγοραστής 
ενημερώθηκε για το γεγονός ότι η γη στο συμβόλαιο πώλησης χαρακτηρίζεται ως τοποθεσία του
Natura 2000. Σε περίπτωση που ο αναφέρων θεωρεί ότι τα δικαιώματά του δεν έγιναν σεβαστά, 
μπορεί να προσφύγει στις εθνικές νομικές διαδικασίες.


