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Tema: Peticija Nr. 0264/2010 dėl tariamo sukčiavimo žemės ūkio subsidijomis 
Vengrijoje, kurią pateikė Italijos pilietis Giovanni Bellin

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad Vengrijoje piktnaudžiaujama žemės ūkio subsidijos sistema, 
subsidijų prašoma už žemę, kuri kai kuriais atvejais jau daug metų nedirbama, ir jos 
išmokamos. Peticijos pateikėjas pastebėjo pažeidimą, kai įsigijo žemės, kurios ją nuomojantis 
ūkininkas jau daug metų nedirbo, tačiau šis žemę nuomojantis ūkininkas vis tiek kasmet 
gaudavo subsidijų. Peticijos pateikėjas teigia, kad vietos valdžios institucijos nesiima jokių 
veiksmų ir galbūt pačios yra susijusios su piktnaudžiavimu sistema. Peticijos pateikėjas prašo 
Europos Parlamento atlikti tyrimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

„Komisijos pastabos dėl peticijos 

Peticija susijusi su tariamais vienkartinės išmokos už plotą schemos (VIPS) pažeidimais 
Balatonkereszturo kaime (Vengrija). 

Įtariama, kad nuo 2006 m. Vengrijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministerija (MVH) teikė 
tiesioginę žemės ūkio paramą (VIPS) Vengrijos žemdirbiui, kuriam ši pagalba teisiškai 
nepriklausė. Skundo pateikėjas įtaria, kad žemės ūkio paskirties sklypas prieš jam jį įsigyjant 
2008 m. ilgą laiką buvo visiškai apleistas. Jis pateikia kaltinimus MVH tarnautojams dėl 
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palydovinių nuotraukų suklastojimo, nuolaidžiavimo (piniginio atlygio) teikiant paraišką dėl 
BIPS lėšų, įvykdyto asmenų, kurie niekada neturėjo (nesinuomojo) jokios žemės. 

2010 m. rugpjūčio 10 d. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) pradėjo gautos 
informacijos vertinimo procedūrą, siekdama nustatyti, ar reikėtų pradėti oficialų 
OLAF tyrimą.

Oficialų vertinimą OLAF baigė 2011 m. birželio 28 d. Remiantis iš peticijos pateikėjo ir 
MVH gauta informacija ir dokumentais, manoma, kad su neteisėtu BIPS subsidijų mokėjimu 
susiję įtarimai yra gana tikslūs. Todėl galima daryti išvadą, kad kompetentingos valdžios 
institucijos nesugebėjo tinkamai išspręsti šio klausimo. 

Tačiau dėl OLAF vykdomos de minimis politikos ir svarstomos sumos šis klausimas 
nelaikomas byla. OLAF vykdomoje de minimis politikoje pabrėžiamas efektyvumas ir 
veiksmingas OLAF prieinamų šaltinių naudojimas, kai svarstoma, ar pradėti tyrimus. Ši 
politika padeda OLAF sutelkti jėgas į tas bylas, kurias tiriant esama didesnės pasisekimo 
galimybės ir ekonomiškiau naudojamos lėšos, o kitas bylas sprendžia šiam tikslui 
tinkamesnės institucijos. Todėl OLAF atkreipė Vengrijos valdžios institucijų dėmesį į šią 
bylą, prašydama jų patvirtinti išmokas ir, jei reikės, susigrąžinti iš paramos gavėjo visas 
neteisėtai gautas sumas. Pagal pasidalijamojo valdymo principą už neteisėtų išmokų 
susigrąžinimą iš paramos gavėjų atsakinga tik atitinkama valstybė narė. Kadangi įtarimai 
susiję su Vengrijos MVH nesugebėjimu valdyti VIPS, OLAF perduos šį klausimą 
atitinkamoms Komisijos tarnyboms, kad būtų imtasi visų galimų tolesnių veiksmų.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Pradinėje peticijoje buvo kalbama apie tariamą piktnaudžiavimą žemės ūkio subsidijomis 
Vengrijoje, ją nagrinėjo OLAF. Papildomame 2011 m. rugpjūčio mėn. laiške peticijos pateikėjas 
skundėsi, kad žemės pirkimo momentu jie nebuvo informuoti, kad tai tinklo „Natura 2000“ 
teritorija ir kad jos arti neleidžiama. Nežinodami apie tokius apribojimus, jie arė žemę, todėl 
jiems buvo skirta 75 000 EUR bauda už saugomoms pievoms padarytą žalą.

Komisijos pastabos

Komisija susisiekė su Vengrijos valdžios institucijomis, norėdama pasiteirauti, kokios 
procedūros taikomos Vengrijoje, kad pirkėjai, perkantys tinklui „Natura 2000“ priskirtą žemę, 
būtų tinkamai informuojami apie žemės apsaugos statusą ir apie galimus su jos tvarkymu 
susijusius apribojimus. Valdžios institucijos atsakė, kad informaciją apie Vengrijoje esančių 
tinklo „Natura 2000“ teritorijų padėtį ir ypatybes galima rasti naudojantis Gamtos apsaugos 
informacine sistema: 
http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

Be to, atitinkamuose teisės aktuose teigiama, kad tinklo „Natura 2000“ statusas turi būti 
įrašomas į žemės kadastrą ir kad žemėtvarkos tarnyba turi informuoti žemės savininkus apie 
teises ir pareigas, atsirandančias dėl jų žemės priskyrimo tinklo „Natura 2000“ teritorijoms.

Be to, pasak valdžios institucijų, šiuo konkrečiu atveju peticijos pateikėjas, pirkdamas žemę, 
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žinojo apie jos, kaip tinklo „Natura 2000“ teritorijos, teisinį statusą, nes ši informacija buvo 
pateikta pirkimo sutartyje. Pasak Vengrijos valdžios institucijų, iš tikrųjų buvo skirta 
75 000 EUR bauda už saugomos pievos arimą be leidimo. Skundo pateikėjas pateikė 
apeliaciją dėl baudos, tačiau Šomodžio (vengr. Somogy) apskrities teismas nepakeitė gamtos 
apsaugos institucijos sprendimo.

Išvada

Atsižvelgdama į peticijos pateikėjo pateiktą informaciją ir Vengrijos valdžios institucijų 
atsakymus, Komisija negali nustatyti ES teisės pažeidimo. Pasak valstybės narės valdžios 
institucijų, Vengrijoje esama potencialių žemės pirkėjų informavimo apie žemės apsaugos 
statusą sistemos, be to, šiuo konkrečiu atveju pirkėjas buvo informuotas apie, kad pirkimo 
sutartyje nurodyta žemė priskirta tinklo „Natura 2000“ teritorijoms. Jei peticijos pateikėjas mano, 
kad jų teisių nebuvo deramai paisoma, jie gali pasinaudoti nacionalinėmis teisinėmis 
procedūromis.“


