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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0264/2010, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Giovanni 
Bellin, par iespējamu krāpniecību ar saimniecību maksājumiem Ungārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka saimniecību subsīdiju sistēma Ungārijā tiek izmantota 
ļaunprātīgi, jo subsīdijas tiek prasītas un maksātas par zemi, kas netiek apsaimniekota gadiem 
ilgi. Par to viņš uzzināja, kad iegādājās zemi, ko nomnieks nebija apsaimniekojis gadiem ilgi, 
bet tomēr turpināja saņemt subsīdijas. Viņš apgalvo, ka vietējās varas iestādes neveic nekādus 
pasākumus un, iespējams, ir pat iesaistītas sistēmas ļaunprātīgā izmantošanā. Tādēļ viņš lūdz 
Eiropas Parlamentu veikt izmeklēšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 17. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

„Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Lūgumraksts attiecas uz iespējamiem pārkāpumiem, kas saistīti ar lauksaimniecības vienoto 
platībmaksājumu shēmu (VPMS), Ungārijas ciematā Balatonkeresztur.

Lūgumrakstā apgalvots, ka Ungārijas Lauksaimniecības un lauku attīstības birojs (MVH) kopš 
2006. gada ir maksājis lauksaimniecības tiešos atbalsta maksājumus (VPMS) Ungārijas 
lauksaimniekam, kurš nav bijis tiesīgs tos saņemt. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 
lauksaimniecības zeme bijusi pilnībā atstāta novārtā ilgu laiku, pirms viņš iegādājās šo zemi 
2008. gadā. Viņš izvirza apsūdzību pret MHV ierēdņiem par satelītuzņēmumu viltošanu un 
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„skatīšanos caur pirkstiem” (par finansiālu atlīdzību), ļaujot pieteikties VPMS atsevišķām 
personām, kurām nekad nav piederējusi vai bijusi nomāta zeme.

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) 2010. gada 10. augustā sāka saņemtās 
informācijas novērtēšanas procedūru, lai noteiktu, vai būtu jāsāk oficiāla OLAF izmeklēšana.
OLAF pabeidza oficiālo lietas novērtējumu 2011. gada 28. jūnijā. Ņemot vērā informāciju un 
dokumentus, kas saņemti no lūgumraksta iesniedzēja un MHV, ir uzskatāms, ka apgalvojumi 
par nepareizi veiktajiem VPMS subsīdiju maksājumiem ir pamatoti un pareizi. Tādējādi var 
secināt, ka kompetentās iestādes nav pienācīgi izskatījušas šo lietu.

Tomēr OLAF īstenotās de minimis politikas un iesaistīto summu dēļ lieta tika klasificēta kā 
neatbilstoša. OLAF īstenotajā de minimis politikā īpaši uzsvērta OLAF rīcībā esošo līdzekļu 
efektīva un lietderīga izmantošana, apsverot izmeklēšanas sākšanu. Šī politika ļauj OLAF
pilnībā pievērsties tādu lietu izskatīšanai, kurām ir lielāka panākumu iespējamība un izmaksu 
lietderība, kamēr pārējās lietas izskata atbilstīgākas iestādes. Tāpēc OLAF ir pievērsis 
Ungārijas varas iestāžu uzmanību šai lietai, lūdzot pārbaudīt maksājumus un vajadzības 
gadījumā atgūt no saņēmēja nepareizi izmaksātās summas. Saskaņā ar dalītās pārvaldības 
principu nepareizi izmaksāto summu atgūšana no saņēmējiem ir tikai attiecīgās dalībvalsts 
kompetencē. Ņemot vērā, ka apgalvojums attiecas uz VPMS nepareizu pārvaldību, ko 
Ungārijā veic MVH, OLAF nosūtīs lietu attiecīgajiem Komisijas dienestiem iespējamai 
turpmākai izskatīšanai.”

4. Komisijas papildu atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī.

„Sākotnējais lūgumraksts attiecās uz lauksaimniecības subsīdiju iespējamo ļaunprātīgu 
izmantošanu Ungārijā, un to izskatīja OLAF. Turpmākajā sarakstē, kas datēta 2011. gada 
augustā, lūgumraksta iesniedzējs sūdzējās, ka zemes iegādes laikā viņi netika informēti, ka tā 
atradās Natura 2000 teritorijā un ka viņu zemes platībās nebija atļauta zemes apstrāde. Tā kā 
viņiem nebija zināms par šādiem ierobežojumiem, viņi apstrādāja lauku, kā rezultātā viņus sodīja 
ar naudas sodu EUR 75 000 apmērā par nodarīto kaitējumu aizsargājamām pļavām.

Komisijas apsvērumi

Komisija sazinājās ar Ungārijas iestādēm, lai noskaidrotu, kādas Ungārijā ir spēkā esošās 
procedūras, lai pienācīgi informētu pircējus, kuri iegādājas zemi teritorijā, kas noteikta kā 
Natura 2000, par minētās zemes aizsargājamo statusu un par iespējamiem ierobežojumiem 
saistībā ar tās apsaimniekošanu. Sniedzot atbildi, iestādes paskaidroja, ka informācija par 
Natura 2000 teritoriju raksturojumu un atrašanās vietām Ungārijā ir pieejama dabas 
saglabāšanas informācijas sistēmā (Nature Conservation Information System) tīmekļa vietnē
http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

Turklāt attiecīgie tiesību akti  nosaka, ka Natura 2000 statuss ir jāiegrāmato zemes reģistrā un 
ka zemes dienestam ir pienākums informēt zemes īpašniekus par tiesībām un pienākumiem, 
kas izriet no viņu zemes platības noteikšanas par Natura 2000 teritoriju.
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Šajā konkrētajā gadījumā saskaņā ar iestāžu pausto informāciju lūgumraksta iesniedzējs, 
iegādājoties zemi, bijis informēts par tās kā Natura 2000 teritorijas juridisko statusu, jo šī 
informācija bijusi sniegta pirkuma līgumā. Saskaņā ar Ungārijas iestāžu sniegto informāciju 
patiesi tika uzlikts naudas sods EUR 75 000 apmērā, tāpēc ka bez atļaujas tika uzarta 
aizsargājamā pļava. Lūgumraksta iesniedzējs pārsūdzēja lēmumu par šo sodu, taču Šomoģas 
apgabaltiesa apstiprināja dabas aizsardzības iestādes lēmumu.

Secinājums

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju un Ungārijas iestāžu sniegtās atbildes, 
jāsecina, ka Komisija nevar konstatēt ES tiesību aktu pārkāpumu. Saskaņā ar dalībvalsts iestāžu 
sniegto informāciju Ungārijā ir informācijas sistēma iespējamiem zemes pircējiem par zemes 
aizsargājamo statusu, un šajā konkrētajā gadījumā pircējs ticis arī informēts par to, ka zeme 
pirkuma līgumā atzīta par Natura 2000 teritoriju. Ja lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņa 
tiesības nav tikušas pienācīgi ievērotas, viņa rīcībā ir valsts tiesībās pieejamie līdzekļi.”


