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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat er in Hongarije misbruik wordt gemaakt van landbouwsubsidies.
Voor akkers die in sommige gevallen al jaren niet meer worden bewerkt worden niettemin 
subsidies aangevraagd en ook uitgekeerd. Indiener merkte het misbruik op toen hij een stuk 
grond kocht dat al jaren niet meer was bewerkt door de pachter, terwijl deze pachter wel elk jaar 
subsidie voor de grond opstreek. Indiener stelt dat de betrokken lokale autoriteiten het misbruik 
niet aanpakken en er mogelijk zelfs actief bij betrokken zijn. Indiener verzoekt het Europees 
Parlement een onderzoek in te stellen naar de regels.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011.

Opmerkingen van de Commissie betreffende het verzoekschrift

Het verzoekschrift heeft betrekking op vermeende onregelmatigheden in het kader van de 
regeling inzake een enkele areaalbetaling aan landbouwers in Balatonkeresztur, Hongarije.

Beweerd wordt dat het Hongaarse Bureau voor landbouw en plattelandsontwikkeling (MHV) 
sinds 2006 rechtstreekse betalingen heeft gedaan aan een landbouwer in Hongarije die geen recht 
op deze steun had. Klager beweert dat het perceel landbouwgrond gedurende een lange periode 
volledig was verlaten voordat het in 2008 werd gekocht. Hij uit beschuldigingen tegen 
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ambtenaren van het MHV in verband met de vervalsing van satellietfoto’s en samenspanning (in 
ruil voor een financiële beloning) bij het aanvragen van rechtstreekse steun door personen die 
nooit grond hebben bezeten/gepacht.

Op 10 september 2010 is het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF) naar aanleiding 
van de ontvangen informatie een beoordelingsprocedure gestart om vast te stellen of er een 
officieel OLAF-onderzoek moest worden geopend.

De formele beoordeling van de zaak door het OLAF is op 28 juni 2011 afgerond. In het licht van 
de van klager en het MVH ontvangen informatie en documenten kan worden verondersteld dat 
de beweringen over onregelmatig betalingen van rechtstreekse steun redelijk accuraat zijn. Om 
die reden kan worden geconcludeerd dat de bevoegde autoriteiten hebben verzuimd de zaak naar 
behoren aan te pakken.

Vanwege het de minimis-beleid van het OLAF en de hoogte van het bedrag in kwestie is dit 
geval geclassificeerd als een niet-zaak. In het de minimis-beleid van het OLAF ligt de nadruk bij 
het nemen van besluiten over het al dan niet openen van een onderzoek op het doelmatig en 
efficiënt gebruik van de middelen die het OLAF ter beschikking staan. Dit beleid helpt het 
OLAF om zijn inspanningen te concentreren op zaken waarbij de kans op succes en een 
positieve verhouding tussen de kosten en de opbrengsten het grootst is, terwijl andere zaken door 
meer geschikte organen worden behandeld. Om die reden heeft het OLAF de Hongaarse 
autoriteiten attent gemaakt op de zaak en de Hongaarse autoriteiten verzocht om de betalingen te 
controleren en, indien nodig, onregelmatig uitbetaalde bedragen terug te vorderen van de 
begunstigde. Volgens het beginsel inzake het gedeelde beheer van de controles op 
begrotingsuitgaven is de terugvordering van begunstigden van onregelmatig uitbetaalde 
bedragen de exclusieve bevoegdheid van de betrokken lidstaat. Aangezien de beweringen 
betrekking hebben op wanbeheer van de rechtstreekse betalingen in Hongarije door het MVH, 
zal de zaak door het OLAF worden doorverwezen naar de aangewezen dienst van de Commissie 
voor het geven van een mogelijke follow-up.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Het oorspronkelijke verzoekschrift betrof het beweerde misbruik van landbouwsubsidies in
Hongarije en is behandeld door het OLAF. In de aanvullende correspondentie van augustus 2011 
klaagt indiener over dat hij op het moment van aankoop van het land niet op de hoogte was gesteld 
van het feit dat het land onderdeel uitmaakte van een Natura 2000-gebied en dat beploegen op zijn 
grond niet was toegestaan. Omdat hij niet op de hoogte was van deze beperkingen, beploegde hij 
het land en kreeg hij als gevolg hiervan een boete van 75 000 euro voor het beschadigen van 
beschermd grasland.

Opmerkingen van de Commissie

De Commissie heeft contact opgenomen met de Hongaarse autoriteiten om na te vragen welke 
procedures er in Hongarije zijn ingesteld om ervoor te zorgen dat kopers die land kopen dat als 
Natura 2000-gebied is aangewezen goed worden geïnformeerd over de beschermde status van het 
land en de mogelijke beperkingen met betrekking tot het beheer hiervan. Als antwoord hierop 
vermeldden de autoriteiten dat de informatie over de locatie en de kenmerken van de Natura 
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2000-gebieden in Hongarije beschikbaar is via het natuurbehoud-informatiesysteem: 
http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

Bovendien bepaalt de relevante wetgeving dat de Natura 2000-status moet worden vastgelegd in 
het kadaster en dat het kadaster landeigenaren moet informeren over de rechten en plichten die 
de aanwijzing van hun land als Natura 2000-gebied met zich meebrengt.

Bovendien was indiener volgens de autoriteiten in deze zaak op de hoogte van de wettelijke 
Natura 2000-status van het land toen hij het kocht, aangezien deze informatie in de 
verkoopovereenkomst is verschaft. Volgens de Hongaarse autoriteiten is de boete van 75 000 
euro inderdaad opgelegd vanwege het zonder toestemming beploegen van beschermd grasland. 
De klager ging in beroep tegen de boete, maar de arrondissementsrechtbank van Somogy 
handhaafde de beslissing van de natuurbeschermingsinstantie.

Conclusie

In het licht van de door indiener verstrekte informatie en de antwoorden van de Hongaarse 
autoriteiten verkeert de Commissie niet in een positie om een inbreuk op de EU-wetgeving vast te 
stellen. Volgens de autoriteiten van de lidstaat bestaat er in Hongarije een informatiesysteem dat 
potentiële kopers van land informeert over de beschermde status van land en is de koper in het 
onderhavige geval in de verkoopovereenkomst geïnformeerd over het feit dat het land was 
aangewezen als een Natura 2000-gebied. Mocht indiener van mening zijn dat zijn rechten niet 
voldoende zijn gerespecteerd, heeft hij nationale wettelijke procedures tot zijn beschikking.


