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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0264/2010, adresată de Giovanni Bellin, de cetățenie italiană, privind o 
presupusă fraudă în domeniul subvențiilor agricole din Ungaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că în Ungaria au loc abuzuri în domeniul subvențiilor agricole, fiind 
percepute și plătite subvenții pentru terenuri care nu au fost cultivate de ani de zile. El a făcut 
această constatare în momentul când a cumpărat un teren care nu fusese cultivat de ani de zile 
și pentru care proprietarul acestuia a continuat totuși să primească subvenții. El susține că 
autoritățile locale nu intervin pentru a soluționa acest caz și că este posibil să fie chiar 
implicate în abuzul din sistem. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului European 
inițierea unei investigații în acest sens.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

Observațiile Comisiei privind petiția 

Petiția se referă la presupusele abateri referitoare la schema de plată unică pe suprafață 
(SAPS) în Balatonkeresztur, Ungaria. 

Se afirmă că, din 2006, Agenția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Ungaria (MVH) a 
acordat un ajutor direct pentru agricultori (SAPS) unui agricultor din Ungaria care nu avea 
dreptul la acest sprijin. Petiționarul susține că terenul agricol fusese în totalitate abandonat 
pentru o perioadă lungă de timp înainte ca acesta să îl achiziționeze în 2008. Petiționarul îi 
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acuză pe funcționarii MVH de falsificarea fotografiilor prin satelit și de complicitate 
(recompense financiare), în sensul că au înlesnit solicitarea de fonduri SAPS de către 
persoane care nu au deținut niciodată terenuri nici ca proprietate personală, nici închiriate. 

La 10 august 2010, OLAF a deschis o procedură de evaluare a informațiilor primite pentru a 
stabili dacă este necesară demararea unei anchete oficiale a OLAF.

Evaluarea oficială de către OLAF a chestiunii s-a încheiat la 28 iunie 2011. Având în vedere 
informațiile și documentele primite de la petiționar și de la MVH, se presupune că acuzațiile 
privind plata nelegală a subvențiilor SAPS sunt corecte. Prin urmare, se poate concluziona că 
autoritățile competente nu au gestionat chestiunea în mod adecvat. 

Totuși, dată fiind politica de minimis a OLAF și sumele implicate, chestiunea nu a fost 
considerată drept caz. Politica de minimis a OLAF se concentrează asupra eficienței și 
utilizării efective a resurselor disponibile OLAF în momentul analizării posibilității de inițiere 
a unor anchete. Această politică ajută OLAF să își concentreze eforturile asupra cazurilor care 
oferă o probabilitate de succes sporită și care se anunță a fi mai avantajoase din punct de 
vedere economic, în timp ce alte cazuri sunt tratate de alte organisme mai adecvate. Prin 
urmare, OLAF a atras atenția autorităților maghiare asupra acestui caz, invitându-le pe acestea 
să verifice plățile și, în cazul în care se dovedește necesar, să recupereze de la beneficiari 
sumele acordate ilegal. Conform principiului gestionării partajate, statul membru în cauză este 
singurul responsabil de recuperarea de la beneficiari a sumelor acordate ilegal. Dat fiind 
faptul că acuzațiile se referă la modul defectuos în care MVH a gestionat SAPS în Ungaria, 
chestiunea va fi transmisă de OLAF serviciilor competente ale Comisiei pentru eventuale 
acțiuni suplimentare posibile.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 20 aprilie 2012

Petiția inițială privea presupusul abuz în domeniul subvențiilor agricole din Ungaria și a fost 
tratată de OLAF. În corespondența suplimentară din august 2011, petiționarul a reclamat faptul 
că în momentul achiziționării terenului nu au fost informați cu privire la faptul că acesta făcea 
parte din situl Natura 2000 și că aratul nu este permis pe terenurile acestora. Întrucât nu au avut 
cunoștință despre aceste constrângeri, aceștia au arat terenul și, în consecință, au fost amendați cu 
75 000 euro pentru deteriorarea pășunilor protejate.

Observațiile Comisiei

Comisia a contactat autoritățile ungare pentru a solicita să i se comunice procedurile care sunt în 
vigoare în Ungaria, astfel încât cumpărătorii care achiziționează terenuri desemnate ca situri 
Natura 2000 să fie informați în mod corespunzător cu privire la statutul protejat al terenurilor și 
cu privire la posibilele restricții privind gestionarea acestora. În răspunsul lor, autoritățile au 
menționat faptul că informații referitoare la localizarea și caracteristicile siturilor Natura 2000 
din Ungaria sunt disponibile prin intermediul Sistemului de Informații privind conservarea 
naturii:
http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

În plus, legislația relevantă prevede că statutul Natura 2000 ar trebui înregistrat în cadastru și 
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că oficiul funciar ar trebui să informeze deținătorii de terenuri cu privire la drepturile și 
obligațiile acestora care decurg din desemnarea terenurilor acestora ca situri Natura 2000.

În plus, potrivit autorităților, în acest caz particular, la momentul achiziționării terenului, 
petiționarul a avut cunoștință despre statutul juridic al sitului Natura 2000, întrucât aceste 
informații au fost prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare. Potrivit autorităților ungare, 
amenda de 75 000 euro a fost, într-adevăr, aplicată ca urmare a desțelenirii pășunilor protejate 
fără autorizație. Reclamantul a contestat amenda, însă instanța teritorială Somogi a confirmat 
decizia autorității de conservare a naturii.

Concluzii

În lumina informațiilor furnizate de petiționar și a răspunsurilor din partea autorităților ungare, 
Comisia nu poate stabili o încălcare a dreptului UE. Potrivit autorităților statului membru, în 
Ungaria există un sistem de informare a potențialilor cumpărători de terenuri cu privire la statutul 
protejat al terenului și, de asemenea, în acest caz particular, cumpărătorul a fost informat cu 
privire la faptul că, în contractul de vânzare, terenul a fost desemnat ca sit Natura 2000. În cazul 
în care petiționarul consideră că drepturile sale nu au fost respectate în mod corespunzător, acesta 
are la dispoziție procedurile judiciare naționale.


