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Suġġett: Petizzjoni 0264/2010, imressqa minn Giovanni Bellin, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar l-allegati frodi ta’ sussidju għall-irziezet fl-Ungerija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li s-sistema ta’ sussidji għall-irziezet qed tiġi abbużata fl-Ungerija, u 
qed jintalbu u jitħallsu sussidji fir-rigward tal-art li ilha snin ma tkun ikkultivata. Huwa sar 
konxju ta’ dan meta xtara art li kienet ilha ma tkun kultivata għal snin mid-detentur tal-kera li 
madankollu kompla jirċievi sussidji għaliha. Huwa jsostni li l-awtoritajiet lokali qed jonqsu 
milli jieħdu xi tip ta’ azzjoni u possibilment huma saħansitra involuti fl-abbuż tas-sistema.
Għaldaqstant huwa qed jistieden lill-Parlament Ewropew jinvestiga.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Ġunju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-petizzjoni tirreferi għal allegati irregolaritajiet li jirrigwardaw l-Iskema ta’ Pagament Uniku 
skont l-Erja (SPUE) f’Balatonkeresztur, fl-Ungerija.

Huwa allegat li, mill-2006, l-Uffiċċju tal-Agrikoltura u tal-Iżvilupp Rurali (MVH) fl-Ungerija 
ħallas l-Appoġġ Agrikolu Dirett (SPUE) lil bidwi fl-Unergija li ma kienx intitolat għall-
għajnuna. Il-petizzjonant jallega li l-plott ta’ art agrikola kien ġie abbandunat kompletament 
għal perjodu ta’ żmien twil qabel ma huwa xtrah fl-2008. Huwa jipprovdi akkużi kontra 
uffiċjali tal-MVH b’rabta mal-falsifikazzjoni ta’ ritratti bis-satellita, kompliċità (premju 
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finanzjarju) għall-applikazzjonijiet għall-fondi SPUE li saru minn xi individwi li qatt ma 
kellhom jew krew art.

Fl-10.08.2010, l-OLAF fetaħ proċedura ta’ evalwazzjoni tal-informazzjoni li waslet għandu 
biex jiddetermina jekk għandhiex tinfetaħ proċedura ta’ investigazzjoni formali mill-OLAF.
Il-valutazzjoni formali, min-naħa tal-OLAF, tal-kwistjoni tlestiet fit-28.06.2011. Fid-dawl tal-
informazzjoni u d-dokumenti li waslu mingħand il-petizzjonant u l-MVH, huwa preżunt li l-
allegazzjonijiet li jikkonċernaw ħlas irregolari tas-sussidji SPUE huma preċiżi b’mod 
raġonevoli. Għaldaqstant, jista’ jiġi konkluż li l-awtoritajiet kompetenti naqsu milli jittrattaw 
il-kwistjoni b’mod xieraq.

Madankollu, minħabba l-politika de minimis tal-OLAF u l-ammont involut, il-kwistjoni ma 
ġietx ikklassifikata bħala każ fiha nnifisha.  Il-politika de minimis tal-OLAF tenfasizza l-użu 
effiċjenti u effettiv tar-riżorsi disponibbli għall-OLAF meta jiġi kkunsidrat il-ftuħ tal-
investigazzjonijiet.  Din il-politika tgħin lill-OLAF biex jikkonċentra l-isforzi tiegħu fuq 
każijiet li joffru probabilità akbar ta’ suċċess u valur ogħla għall-flus, filwaqt li każijiet oħra 
se jiġu trattati minn korpi aktar xierqa. Għaldaqstant, l-OLAF ġibed l-attenzjoni tal-
awtoritajiet Ungeriżi għall-każ billi talabhom jivverifikaw il-pagamenti u, jekk meħtieġ, 
jirkupraw kwalunkwe ammonti irregolari mingħand il-benefiċjarju.  Skont il-prinċipju tal-
ġestjoni kondiviża, l-irkupru ta’ pagamenti irregolari mingħand il-benefiċjarji huwa r-
responsabilità tal-Istat Membru kkonċernat biss. Peress li l-allegazzjonijiet jirrigwardaw il-
ġestjoni ħażina tal-SPUE fl-Ungerija mill-MVH, il-kwistjoni se titressaq mill-OLAF quddiem 
is-servizzi tal-Kummissjoni xierqa għal kwalunkwe segwitu possibbli.

4. Risposta tal-Kummissjoni REV, li waslet fl-20 ta' April 2012.

Il-petizzjoni oriġinali tirrigwarda l-allegat abbuż tas-sussidji għall-irziezet fl-Ungerija u ġiet 
indirizzata mill-OLAF. F’korrispondenza addizzjonali minn Awwissu 2011, il-petizzjonant 
ilmenta li meta nxtrat l-art, ma kinux infurmat li din kienet parti minn sit ta’ Natura 2000 u li l-
ħart ma kienx permess bil-biċċiet tal-art tagħhom. Bla ebda għarfien dwar dawn il-
limitazzjonijiet, huma ħartu l-art u konsegwentement weħlu multa ta’ EUR 75 000 talli għamlu l-
ħsara lill-mergħat protetti.

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni kkuntattjat lill-awtoritajiet Ungeriżi biex tagħmel inkjesta dwar liema proċeduri 
huma stabbiliti fl-Ungerija sabiex ix-xerrejja li jixtru biċċa art identifikata bħala Natura 2000 jiġu 
infurmati sew dwar l-istatus ta’ protezzjoni tal-art u dwar il-possibbiltà ta’ restrizzjonijiet 
marbuta mal-ġestjoni tagħha. Fi tweġiba, l-awtoritajiet qalu li l-informazzjoni dwar il-post u l-
karatteristiċi ta’ siti Natura 2000 fl-Ungerija hija disponibbli permezz tas-Sistema ta’ 
Informazzjoni dwar il-Konservazzjoni tan-Natura: 
http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

Barra minn hekk, il-leġiżlazzjoni rilevanti tistipula li l-istatus ta’ Natura 2000 għandu jitniżżel 
fir-reġistru tal-art u li l-uffiċċju tal-art għandu jinforma lis-sidien tal-art dwar id-drittijiet u l-
obbligi tagħhom li jirriżultaw mill-identifikazzjoni tal-art tagħhom bħala siti Natura 2000.
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Barra minn hekk, skont l-awtoritajiet, f’dan il-każ partikolari, il-petizzjonant, meta xtara l-art, 
ma kien jaf bl-istatus legali bħala sit Natura 2000 peress li din l-informazzjoni ġiet ipprovduta 
fil-kuntratt tal-bejgħ. Skont l-awtoritajiet Ungeriżi, is-sanzjoni ta’ EUR 75 000 kienet fil-fatt 
imposta minħabba l-ħart tal-mergħat protetti mingħajr permess. L-ilmentatur appella kontra s-
sanzjoni, iżda l-Qorti tal-Kontea Somogy żammet mad-deċiżjoni tal-awtorità tal-
konservazzjoni tan-natura.

Konklużjoni

Fid-dawl tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant u t-tweġibiet tal-awtoritajiet Ungeriżi, il-
Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tistabbilixxi ksur tal-liġi tal-UE. Skont l-awtoritajiet tal-Istat 
Membru, fl-Ungerija teżisti sistema ta’ informazzjoni għax-xerrejja potenzjali tal-art dwar l-
istatus protett tal-art u li, barra minn hekk, f’dan il-każ partikolari, ix-xerrej kien infurmat, fil-
kuntratt tal-bejgħ, bil-fatt li l-art kienet identifikata bħala sit Natura 2000. Jekk il-petizzjonant 
iqis li d-drittijiet tiegħu ma ġewx irrispettati sew, il-proċeduri legali nazzjonali qegħdin għad-
dispożizzjoni tiegħu.


