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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0264/2010, którą złożył Giovanni Bellin (Włochy) w sprawie 
domniemanego defraudowania dotacji rolnych na Węgrzech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że na Węgrzech dochodzi do nadużywania systemu dotacji 
rolnych. Wnioski o dotacje i płatności dotyczą gruntów, które nie były uprawiane od lat. Zdał 
on sobie z tego sprawę, kiedy zakupił grunt nieuprawiany od lat przez dzierżawcę, który 
mimo to nadal otrzymywał na niego dotacje. Składający petycję twierdzi, że władze lokalne 
nie podejmują żadnych działań. Możliwe, że są one nawet zaangażowane w nadużywanie 
wspomnianego systemu. Dlatego zwraca się on do Parlamentu Europejskiego 
o przeprowadzenie dochodzenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Omawiana petycja dotyczy domniemanych nieprawidłowości w systemie jednolitej płatności 
obszarowej (JPO) w Balatonkeresztur (Węgry).

Zarzuca się, że od 2006 r. węgierski Urząd ds. Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 
(MVH) udzielił bezpośredniego wsparcia rolnego (JPO) rolnikowi na Węgrzech, który nie był 
uprawniony do tej pomocy. Skarżący zarzuca, że przed dokonaniem przez niego w 2008 r. 
zakupu przedmiotowej działki rolnej nie była ona w ogóle uprawiana przez długi czas. 
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Przedstawia on zarzuty wobec urzędników MVH w związku z fałszerstwem zdjęć 
satelitarnych oraz tolerowaniem (w zamian za gratyfikacją finansową) sytuacji, w której 
wnioski o fundusze z JPO składają osoby, które nigdy nie posiadały/nie dzierżawiły żadnych 
gruntów.

W dniu 10 sierpnia 2010 r. OLAF wszczął procedurę oceny otrzymanych informacji w celu 
ustalenia, czy konieczne jest wszczęcie przez ten urząd formalnego postępowania 
wyjaśniającego.

Oficjalną ocenę omawianej sprawy przeprowadzoną przez OLAF zakończono w dniu 
28 czerwca 2011 r. W świetle informacji i dokumentów otrzymanych od składającego petycję 
i MVH można przyjąć, że zarzuty dotyczące nieprawidłowej wypłaty dotacji z JPO są w 
dużym stopniu trafne. Dlatego należy stwierdzić, że właściwe władze nie zajęły się tą sprawą 
w odpowiedni sposób.

Jednak ze względu na politykę de minimis OLAF-u oraz odnośne kwoty sprawa nie została 
sklasyfikowana jako przypadek, który powinien być objęty postępowaniem wyjaśniającym. 
W ramach polityki de minimis w sytuacji, gdy rozpatrywana jest możliwość wszczęcia 
postępowania wyjaśniającego, nacisk kładzie się na skuteczność i efektywność dostępnych 
środków OLAF-u. Polityka ta pomaga OLAF-owi skoncentrować swoje wysiłki na 
przypadkach, w których istnieje większe prawdopodobieństwo powodzenia i które wiążą się z 
większymi kwotami pieniędzy, natomiast pozostałe sprawy będą rozpatrywane przez bardziej 
właściwe organy. Dlatego OLAF zwrócił uwagę władz węgierskich na ten przypadek i 
wystąpił do nich z wnioskiem o weryfikację płatności, a także, jeżeli to niezbędne, o 
odzyskanie od beneficjenta nienależnych mu kwot. Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego 
uzyskiwanie od beneficjentów zwrotu nienależnych płatności leży w wyłącznej gestii 
odnośnych państw członkowskich. Ponieważ zarzuty dotyczą niewłaściwego zarządzania 
przez MVH systemem jednolitej płatności obszarowej na Węgrzech, OLAF przekaże tę 
sprawę właściwym służbom Komisji w celu podjęcia ewentualnych działań następczych.

4. Odpowiedź Komisji REV otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Pierwotna petycja dotyczyła rzekomych nadużyć dotacji rolnych na Węgrzech i rozpatrywał ją 
OLAF. W dodatkowej korespondencji z sierpnia 2011 r. autor petycji skarżył się, że w czasie 
zakupu gruntu nie został poinformowany, że jest on częścią sieci Natura 2000 oraz że oranie tego 
terenu jest niedozwolone. Nie będąc świadomym tego ograniczenia zaorał on grunt, wskutek 
czego został ukarany grzywną w wysokości 75.000 EUR za uszkodzenie objętych ochroną 
użytków zielonych.

Uwagi Komisji

Komisja skontaktowała się z władzami Węgier, aby dowiedzieć się, jakie obowiązujące w tym 
kraju procedury gwarantują, że osoby dokonujące zakupu gruntów objętych siecią Natura 2000 
otrzymują właściwe informacje na temat statusu ochronnego gruntu oraz ewentualnych 
ograniczeń dotyczących gospodarowania nim. W nadesłanej odpowiedzi władze 
poinformowały, że z lokalizacją i charakterystyką obszarów Natura 2000 na Węgrzech można 
zapoznać się za pośrednictwem systemu informacyjnego ochrony przyrody pod następującym 
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adresem: 
http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

Ponadto odnośne prawodawstwo przewiduje rejestrowanie statusu obszarów Natura 2000 w 
rejestrze gruntów oraz że zadaniem urzędu zajmującego się ewidencją gruntów jest 
informowanie właścicieli gruntów o ich prawach i zobowiązaniach wynikających z włączenia 
ich własności do sieci Natura 2000.

Władze utrzymują również, że w tym konkretnym przypadku autor petycji, dokonując zakupu 
gruntu, był świadom jego statusu prawnego jako obszaru należącego do sieci Natura 2000, 
ponieważ informacja ta była zawarta w umowie sprzedaży. Zdaniem władz węgierskich 
grzywnę w wysokości 75.000 EUR nałożono właśnie dlatego, że osoba ta zaorała objęty 
ochroną użytek zielony bez zezwolenia. Skarżący odwołał się od tej kary, jednak sąd 
prowincji Somogy utrzymał w mocy decyzję organu odpowiedzialnego za ochronę przyrody.

Wniosek

W oparciu o informacje dostarczone przez autora petycji oraz o odpowiedzi władz węgierskich 
Komisja nie jest w stanie stwierdzić naruszenia prawa UE. Według władz Węgier w kraju tym 
istnieje system informowania potencjalnych kupców gruntów o statusie ochronnym gruntu oraz, 
w tym konkretnym przypadku, kupujący został poinformowany w umowie sprzedaży, że grunt 
objęty jest siecią Natura 2000. W przypadku, gdyby autor petycji uznał, że doszło do naruszenia 
jego praw, powinien dochodzić ich w drodze krajowych postępowań prawnych.


