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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0403/2008, του Boyko Stoyanov, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη μακροπρόθεσμη ρύθμιση των αρμοδιοτήτων των διαφόρων 
ενδιαφερομένων στον κλάδο της εκτροφής ζώων και την εφαρμογή 
γεωργικών πολιτικών στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αντιπροσωπεύει την Ένωση Εκτροφής Αυτοχθόνων Φυλών στη Βουλγαρία. 
Διαμαρτύρεται επειδή ο υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων αρνήθηκε να εκδώσει άδεια 
εκτροφής προβάτων Daben και επειδή ο Εκτελεστικός Οργανισμός Επιλογής και 
Αναπαραγωγής Ζώων  δεν υπέβαλε πρόταση στο Κρατικό Ταμείο Γεωργίας για την επέκταση 
μιας επιδότησης στη βουλγαρική φυλή Bos sauveli. Πιστεύει ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική 
και οι ενέργειες του Υπουργείου Γεωργίας και του Εκτελεστικού Οργανισμού Επιλογής και 
Αναπαραγωγής Ζώων στοχεύουν στην παράνομη προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων, 
καλλιεργούν πρακτικές διαφθοράς και στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, και αναπτύσσει 
συγκεκριμένα επιχειρήματα για την υποστήριξη των ισχυρισμών του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Σεπτεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Ο αναφέρων απέστειλε την ίδια αλληλογραφία τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στην Επιτροπή. 
Η επιστολή του προς την Επιτροπή καταχωρήθηκε ως καταγγελία, και έχουν ήδη ληφθεί τα 
ακόλουθα μέτρα:
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- ο καταγγέλλων ρωτήθηκε με επιστολή της 10ης Ιουνίου 2008 αν συγκατατίθεται στην 
κοινοποίηση της ταυτότητάς του στις βουλγαρικές αρχές.

- η επιστολή του διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) για κατάλληλη παρακολούθηση.

Οι ισχυρισμοί του αναφέροντος/καταγγέλλοντος αφορούν παράνομες ενέργειες ή μη 
ανάληψη δράσης από το Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων και τον Εκτελεστικό Οργανισμό 
Επιλογής και Αναπαραγωγής Ζώων, που παραβιάζουν τη βουλγαρική γεωργική νομοθεσία 
και μπορεί να δημιουργήσουν συνθήκες για παράνομη χρήση κονδυλίων της ΕΕ. 

Συγκεκριμένα, ο καταγγέλλων αμφισβητεί τις ακόλουθες ενέργειες:

1) Την άρνηση του Εκτελεστικού Οργανισμού Επιλογής και Αναπαραγωγής Ζώων να 
υποβάλει πρόταση στο Κρατικό Ταμείο Γεωργίας για την επέκταση επιδότησης στη 
βουλγαρική φυλή Bos sauveli. 

2) Την απόφαση του υπουργού Γεωργίας και Τροφίμων να μην εκδώσει άδεια επιλογής και 
αναπαραγωγής προβάτων Daben.

3) Το πιστοποιητικό που εξέδωσε το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της Δημοκρατίας 
της Βουλγαρίας όσον αφορά τα πρόβατα Daben.

Επιπλέον, επικρίνει τον νόμο για την τροποποίηση και συμπλήρωση της πράξης περί της 
αναπαραγωγής ζώων (βουλγαρική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αριθ. 51 της 26ης Ιουνίου 
2007). 

Υπό το πρίσμα των γεγονότων που είναι γνωστά επί του παρόντος, μπορούν να γίνουν οι 
ακόλουθες παρατηρήσεις:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να παρέχουν στήριξη για τη 
διατήρηση των παραδοσιακών τοπικών φυλών που διατρέχουν τον κίνδυνο να εξαφανιστούν 
από την κτηνοτροφία. Στη Βουλγαρία αυτού του είδους η στήριξη συμπεριλήφθηκε στο 
προενταξιακό πρόγραμμα Sapard στο πλαίσιο του μέτρου «μέθοδοι γεωργικής παραγωγής 
προσαρμοσμένες στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της υπαίθρου» και 
συνεχίζεται στο πλαίσιο του «γεωργοπεριβαλλοντικού» μέτρου του μεταενταξιακού 
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2007-13 που στηρίζει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
περιλαμβάνονται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που καθιέρωσαν τα κράτη μέλη 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει αυτά τα 
προγράμματα, αλλά τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την υλοποίηση των προγραμμάτων και, 
μεταξύ άλλων, για την έγκριση επιμέρους σχεδίων. 

Εν προκειμένω, τα θέματα που θίγει η καταγγελία/αναφορά συνδέονται κυρίως με τη 
βουλγαρική εθνική νομοθεσία και σε μικρότερο βαθμό με την εφαρμογή της νομοθεσίας της 
ΕΕ.
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Ωστόσο, η επιστολή διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF), επειδή αφορούσε ισχυρισμούς σχετικά με διαφθορά και κίνδυνο κατάχρησης 
χρημάτων της ΕΕ, καθώς και ισχυρισμούς για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων στον ρόλο 
του Εκτελεστικού Οργανισμού επιλογής και αναπαραγωγής ζώων που θα μπορούσαν να 
έχουν επιπτώσεις στην πρόσβαση στη στήριξη της ΕΕ (π.χ. στο πλαίσιο του SAPARD και 
του μεταενταξιακού προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης).

Ειδικότερα, όσον αφορά την απόφαση του υπουργού Γεωργίας και Τροφίμων να μην εκδώσει 
άδεια, η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να παρέμβει, δεδομένου ότι δεν μπορεί να επέμβει 
στην εφαρμογή των εθνικών κανόνων σχετικά με την αναγνώριση και την έκδοση αδειών 
επιλογής και αναπαραγωγής φυλών προβάτων. 

Συμπεράσματα

Τα θέματα που θίγονται στην επιστολή αναφέρονται σε πιθανά διαρθρωτικά προβλήματα στα 
οποία εμπλέκονται οι αρμόδιες εθνικές αρχές και, συνεπώς, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
των αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών.

Όσον αφορά την εικαζόμενη κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ, η OLAF εξέτασε την επιστολή 
και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν αναφέρει τεκμηριωμένες περιπτώσεις απάτης: 
επικρίνει τις βουλγαρικές αγροτικές δομές αυτές καθαυτές.

Η Επιτροπή δεν συμμετέχει ούτε στη διαδικασία αναγνώρισης και έκδοσης αδειών επιλογής 
και αναπαραγωγής φυλών ζώων ούτε στην επιλογή επιμέρους οργανώσεων ή σχεδίων για 
στήριξη στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ (Sapard ή μεταενταξιακό πρόγραμμα αγροτικής 
ανάπτυξης). Παρ’ όλα αυτά, η επιστολή καταχωρήθηκε ως καταγγελία 
(SG/CDC/2008/A/7508.--/I.). Η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης θα προσεγγίσει τις 
βουλγαρικές αρχές ζητώντας διευκρινίσεις, μόλις λάβει την άδεια που έχει ζητηθεί για την 
κοινοποίηση της ταυτότητας του καταγγέλλοντος.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Σε συνέχεια του αιτήματός της για διευκρινίσεις, η Επιτροπή έλαβε τις ακόλουθες 
παρατηρήσεις από τις βουλγαρικές αρχές σχετικά με τις κατ’ ισχυρισμόν ελλείψεις:

- Όσον αφορά το απορριφθέν αίτημα της Ένωσης Εκτροφής Αυτοχθόνων Φυλών στη 
Βουλγαρία σχετικά με την επέκταση επιδότησης για τη βουλγαρική φυλή Bos sauveli
και όχι μόνο για τη φυλή Iskar:

Δεδομένου του επιστημονικού χαρακτήρα της διαμάχης για την ονομασία της 
βουλγαρικής φυλής Bos sauveli και για το αν η εν λόγω φυλή και η φυλή Iskar, για την 
οποία το Βουλγαρικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας εξέδωσε το πιστοποιητικό 
αριθ. 10725/1.07.2007, συνιστούν δύο διαφορετικές φυλές, και προκειμένου να 
αποφεύγονται τυχόν δυσκολίες όταν βουλγαρικές εκμεταλλεύσεις υποβάλλουν αιτήσεις 
για ευρωπαϊκά προγράμματα, από τις αρχές του 2008 αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα 
ελέγχου του DNA ορισμένων τοπικών βουλγαρικών φυλών σε ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό 
εργαστήριο DNA. Με αυτόν τον τρόπο θα διευθετηθεί η διαφορά και θα αποδειχθεί αν 
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τα βοοειδή ανήκουν στην ίδια ή σε διαφορετική φυλή και, εάν ναι, σε ποια φυλή ανήκει 
το κάθε είδος.

- Όσον αφορά την απόφαση του υπουργού Γεωργίας και Τροφίμων να μην εκδώσει άδεια 
επιλογής και αναπαραγωγής προβάτων Daben:

Η αίτηση η οποία υποβλήθηκε από την Ένωση Εκτροφής Αυτοχθόνων Φυλών στη 
Βουλγαρία και τα παραρτήματά της εξετάστηκαν από μια επιτροπή που ορίστηκε με το 
διάταγμα αριθ. RD 09-7 του υπουργού Γεωργίας. Η ειδική επιτροπή την απέρριψε 
επειδή δεν προσκομίστηκαν τα αναγκαία έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 29, 
παράγραφος 1, της βουλγαρικής πράξης περί της αναπαραγωγής ζώων. Επιπλέον, το 
πρόγραμμα επιλογής που περιλαμβάνεται σε παράρτημα δεν ήταν συμβατό με τις 
απαιτήσεις του άρθρου 29, παράγραφοι 1 και 4, της πράξης περί της αναπαραγωγής 
ζώων. Είναι πολύ γενικό και δεν επιτρέπει τη διατήρηση της φυλής. Δεν έχει σαφείς και 
συγκεκριμένους στόχους ή στρατηγική για την αναπαραγωγή των προβάτων Daben και 
θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση της φυλής. Το πόρισμα αυτό είναι κρίσιμο και βασίζεται 
στην απόφαση 90/254/ΕΟΚ της Επιτροπής. Το άρθρο 2, παράγραφος 2, επιτρέπει στις 
αρχές των κρατών μελών να αρνούνται να αναγνωρίσουν μια νέα οργάνωση ή ένωση 
κτηνοτρόφων, πράγμα που έκανε η επιτροπή η οποία συστάθηκε κατ’ εντολή του 
υπουργού Γεωργίας και Τροφίμων.

- Όσον αφορά τον ισχυρισμό σας σχετικά με περιορισμένη πρόσβαση σε κοινοτική 
στήριξη:

Το μέτρο 1.3. «Ανάπτυξη φιλικών στο περιβάλλον γεωργικών πρακτικών» του 
προγράμματος SAPARD ξεκίνησε παρέχοντας στήριξη σε τέσσερις φυλές: δύο φυλές 
βοοειδών (βουλγαρική φυλή Bos sauveli και βραχυκερατική φυλή Ροδόπης) και δύο 
φυλές προβάτων (Karakachan και κοκκινότριχων Shumen). Η ένταξη των τεσσάρων 
φυλών στο πρόγραμμα SAPARD κατέστη δυνατή με το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ 
του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίμων και του Οργανισμού για την Ανάπτυξη και τη 
Συνεργασία της Ελβετικής Συνομοσπονδίας. Για ένα από τα σχέδια (διατήρηση σπάνιων 
τοπικών φυλών) που χρηματοδοτήθηκαν από την ελβετική κυβέρνηση συστάθηκε η 
Ένωση Εκτροφής Αυτοχθόνων Φυλών στη Βουλγαρία. Αφού ο υπουργός Γεωργίας και 
Τροφίμων ενέκρινε τα προγράμματα αναπαραγωγής της, προσδιορίστηκαν τα ζώα και οι 
ιδιοκτήτες των τεσσάρων τοπικών φυλών· τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν για να 
καταστούν τα ζώα επιλέξιμα για στήριξη από το SAPARD. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω 
φυλές συμπεριλήφθησαν και στον κατάλογο των τοπικών φυλών που κινδυνεύουν με 
εξαφάνιση και είναι επιλέξιμες για βοήθεια στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής 
ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013.

Συμπεράσματα

Βάσει της απάντησης των βουλγαρικών αρχών και των παρατηρήσεων της Επιτροπής, η 
Επιτροπή δεν εντόπισε σαφή αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν την καταγγελία. Πριν 
από την περάτωση της εξέτασης εστάλη επιστολή στις 25 Ιουνίου 2009. Δόθηκε χρονικό 
περιθώριο ενός μηνός στον καταγγέλλοντα για να προσκομίσει τυχόν νέες 
πληροφορίες/στοιχεία που να στοιχειοθετούν ενδεχομένως παράβαση του κοινοτικού δικαίου.
Δεν έχει ληφθεί καμία απάντηση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε στις 08/10/2009 να 



CM\797196EL.doc 5/5 PE416.502v02-00

EL

περατώσει την εξέταση του φακέλου της καταγγελίας.


