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Udvalget for Andragender

20.11.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0403/2008 af Boyko Stoyanov, bulgarsk statsborger, om anmodning 
om langsigtet regulering af de ansvarsområder, som forskellige interessenter inden 
for husdyravl har, samt gennemførelse af landbrugspolitikker i Republikken 
Bulgarien

1. Sammendrag

Andrageren repræsenterer foreningen for avl af endogene racer i Bulgarien. Han protesterer, 
fordi landbrugs- og fødevareministeren afslog at udstede en avlstilladelse vedrørende Daben-
får, og fordi forvaltningsorganet for udvælgelse og formering af husdyr ikke ville fremsætte et 
forslag til den statslige landbrugsfond om, at et tilskud skulle udvides til at omfatte racen den 
bulgarske grå okse. Han mener, at den politik, der er gennemført, og de foranstaltninger, der 
er truffet af landbrugsministeriet og forvaltningsorganet for udvælgelse og formering af 
husdyr er rettet mod ulovlig fremme af private interesser, skaber korruptionsmetoder og 
forvrider konkurrencen, og han angiver specifikke argumenter til støtte herfor.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. september 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.

"I. Andragendet

Andrageren har sendt den samme korrespondance til både Parlamentet og 
Kommissionen. Hans brev til Kommissionen blev registreret som en klage og følgende 
foranstaltninger er allerede truffet:
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- Klageren blev spurgt ved brev af 10. juni 2008, om han havde nogen indvendinger 
imod, at hans identitet blev oplyst til de bulgarske myndigheder.

- Hans brev blev sendt til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) med 
henblik på passende opfølgning.

Andragerens/klagerens påstande vedrører beskyldninger om uretmæssige handlinger og 
manglende handlinger fra landbrugs- og fødevareministeriets og forvaltningsorganet for 
selektiv avl inden for husdyravls side, som ville være i strid med bulgarsk 
landbrugslovgivning og kunne skabe betingelser for forkert brug af EU-midler.

Klageren bestrider navnlig følgende handlinger:

1) Forvaltningsorganet for selektiv avl inden for dyreavls afvisning af at fremsætte et 
forslag til den statslige landbrugsfond om, at et tilskud skulle udvides til at omfatte racen 
den bulgarske grå okse.

2) Landbrugs- og fødevareministerens beslutning om ikke at udstede en tilladelse for 
udvælgelse og avl af racen Daben-får.

3) Det certifikat, der er udstedt af Republikken Bulgariens Patentkontor vedrørende 
racen Daben-får.

Endvidere kritiserer han loven om ændring og supplering af loven om husdyravl 
(bulgarsk statstidende nr. 51 af 26. juni 2007).

II. Kommissionens bemærkninger

I lyset af de faktiske omstændigheder, der er kendskab til i øjeblikket, kan der gives 
følgende kommentarer:

Den Europæiske Union giver medlemsstaterne mulighed for at yde støtte til bevarelse af 
de traditionelle lokale racer, som er i fare for at gå tabt for landbruget. I Bulgarien blev 
en sådan støtte medtaget i Sapardprogrammet før tiltrædelsen i henhold til 
foranstaltningen "landbrugsproduktionsmetoder, der tager sigte på beskyttelse af miljøet 
og bevarelse af landskaber", og fortsættes i henhold til foranstaltningen "miljøvenligt 
landbrug" i programmet om udvikling af landdistrikter 2007-13 efter tiltrædelsen, som 
støttes af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

De foranstaltninger til udvikling af landdistrikter, der finansieres af Den Europæiske 
Union, er medtaget i programmerne om udvikling af landdistrikter etableret af 
medlemsstaterne i forbindelse med den delte forvaltning. Kommissionen godkender 
disse programmer, men medlemsstaterne er ansvarlige for gennemførelsen af 
programmerne, bl.a. for godkendelsen af individuelle projekter.

I den henseende er de forhold, der rejses i klagen/andragendet, hovedsagelig forbundet 
med den bulgarske nationale lovgivning og i mindre udstrækning med anvendelsen af 
EU-lovgivning.
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Brevet blev imidlertid fremsendt til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 
(OLAF), fordi det vedrørte beskyldninger om korruption og risici for misbrug af EU-
midler samt påstande om mulige interessekonflikter i den rolle, som forvaltningsorganet 
for udvælgelse og formering af husdyr spiller, hvilket kunne have indflydelse på adgang 
til EU-støtte (f.eks. under Sapard og programmet om udvikling af landdistrikter efter 
tiltrædelsen).

Særligt vedrørende landbrugs- og fødevareministerens beslutning om ikke at udstede en 
tilladelse har Kommissionen ingen kompetence til at gribe ind, da den ikke kan blande 
sig i anvendelsen af nationale regler vedrørende anerkendelse og udstedelse af tilladelser 
til udvælgelse og avl af fåreracer.

III. Konklusioner

De spørgsmål, der rejses i brevet, henviser til mulige strukturelle problemer, der 
involverer de kompetente nationale myndigheder, og derfor falder de inden for de 
nationale myndigheders kompetence.

Vedrørende det formodede misbrug af EU-midler gennemgik OLAF brevet og 
konkluderede, at det ikke giver anledning til faktuelle punkter vedrørende svig. Det 
kritiserer de bulgarske landbrugsstrukturer som sådan.

Kommissionen er ikke involveret hverken i proceduren med anerkendelse og udstedelse 
af tilladelser til udvælgelse og avl af dyreracer eller i valget af individuelle 
organisationer eller projekter til støtte i henhold til EU-støttede programmer (Sapard 
eller programmet om udvikling af landdistrikter efter tiltrædelsen). Ikke desto mindre 
blev brevet registreret som en klage (SG/CDC/2008/A/7508.--/I.). GD AGRI vil 
henvende sig til de bulgarske myndigheder og søge at få en afklaring, når det har 
modtaget den krævede tilladelse til at oplyse klagerens identitet."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. november 2009.

"I forlængelse af sin anmodning om afklaring modtog Kommissionen følgende 
bemærkninger fra de bulgarske myndigheder vedrørende de påståede mangler:

- Vedrørende afslaget på anmodningen fra foreningen for avl af endogene racer i 
Bulgarien om tilskud til avl af racen den bulgarske grå okse og ikke kun Iskar-oksen:

I lyset af den videnskabelige karakter af tvisten om navngivningen af den bulgarske grå 
okse og om denne og Iskar-oksen, som det bulgarske patentkontor har udstedt certifikat 
nr. 10725/1.07.2007 for, udgør to forskellige racer, og for at undgå vanskeligheder, når 
de bulgarske landbrug ansøger om europæiske programmer, har et program om DNA-
test af visse lokale bulgarske racer været under udarbejdelse siden starten af 2008 på et 
førende europæisk DNA-laboratorium. Dette vil medføre en løsning på tvisten og vise, 
om okserne hører til samme eller forskellige racer, og i givet fald hvilke besætninger de 
hver især tilhører.
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- Vedrørende landbrugs- og fødevareministerens beslutning om ikke at udstede en 
tilladelse for udvælgelse og avl af racen Daben-får:

Ansøgningen fremsendt af foreningen for avl af endogene racer i Bulgarien med 
tilhørende bilag blev undersøgt at et udvalg nedsat ved landbrugsministerens 
bekendtgørelse nr. RD 09-7. Ad hoc-udvalget afviste den på grund af manglende 
fremlæggelse af de krævede dokumenter i henhold til artikel 29, stk. 1, i den bulgarske 
lov om dyreavl. Endvidere stemte det vedhæftede udvælgelsesprogram ikke overens med 
kravene i artikel 29, stk. 1, nr. 4), i loven om dyreavl. Den er meget generel og tillader 
ikke, at racen beskyttes. Den har ingen tydelige og specifikke målsætninger eller 
strategier for avl af racen Daben-får og er til fare for racens beskyttelse. Denne 
konklusion er afgørende og baseret på Kommissionens beslutning 90/254/EØF. I 
henhold til artikel 2, stk. 2, kan medlemsstatens myndigheder afslå at anerkende en ny 
avlsforening eller -organisation, hvilket er, hvad det af landbrugsministeren nedsatte 
udvalg gjorde.

- Vedrørende påstanden om begrænset adgang til EU-støtte:

I foranstaltning 1.3 i Sapardprogrammet, "Udvikling af miljøvenlige landbrugsmetoder 
og -aktiviteter", blev der lagt ud med støtte til fire racer: To racer af okser (bulgarsk grå 
okse og Rhodope korthorn) samt to racer af får (Karakachan og kobberrød Shumen).
Medtagelsen af de fire racer i Sapardprogrammet blev muliggjort af et 
samarbejdsmemorandum mellem landbrugs- og fødevareministeriet og det schweiziske 
kontor for udvikling og samarbejde. Til et af projekterne (bevarelse af sjældne lokale 
racer) finansieret af den schweiziske regering oprettedes foreningen for avl af endogene 
racer i Bulgarien. Efter at landbrugs- og fødevareministeriet havde godkendt 
avlsprogrammerne, idenficeredes dyr i og ejere af de fire lokale racer. Disse oplysninger 
gjorde dyrene berettigede til Sapardstøtte. Som følge deraf blev disse ligeledes medtaget 
på listen over truede lokale racer, som er berettiget til støtte i henhold til programmet for 
udvikling af landdistrikter 2007-2013.

Konklusioner
På baggrund af de bulgarske myndigheders svar og Kommissionens bemærkninger fandt 
Kommissionen ingen tydelige beviser til støtte for klagen. Den 25. juni 2009 blev der sendt en 
forudgående skrivelse. Klageren fik en måned til at fremlægge nye oplysninger/beviser, som 
kunne pege på en overtrædelse af fællesskabslovgivningen. Der er ikke modtaget et svar på 
denne henvendelse. Kommissionen har derfor nu ved en beslutning af 8. oktober 2009 lukket 
sagen."


