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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy:  A Boyko Stoyanov, bolgár állampolgár által benyújtott 0403/2008. számú 
petíció az állattenyésztés terén a különböző érdekelt felek felelősségi 
köreinek hosszú távú szabályozásáról és a Bolgár Köztársaságban az 
agrárpolitika végrehajtásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a bulgáriai Őshonos Tenyészállatok Tenyésztőinek Szövetségét 
képviseli. Amiatt tiltakozik, hogy a mezőgazdasági és élelmiszerügyi miniszter elutasította a 
tenyésztési engedély kiállítását a dabeni juh tekintetében, továbbá mert az Állatállomány 
Szelekciójával és Szaporításával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal nem terjesztett elő 
javaslatot az Állami Mezőgazdasági Alapnak arra vonatkozóan, hogy kiterjesszék a 
támogatást a bolgár szürkemarha állományára. Úgy véli, hogy a megvalósított politika, 
valamint a Mezőgazdasági Minisztérium és az Állatállomány Szelekciójával és 
Szaporításával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal intézkedéseinek célja a magánérdek és az 
állattenyésztés terén a korrupciós gyakorlatok törvénytelen támogatása, továbbá a verseny 
torzítása, és ennek alátámasztásaként külön érveket nyújt be.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. szeptember 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

A petíció benyújtója ugyanazt a levelet a Parlament és a Bizottság részére is megküldte. A 
Bizottságnak küldött levelét panaszként vették nyilvántartásba, és a következő intézkedések 
történtek:
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- a panaszost egy 2008. június 10-én kelt levélben megkérdezték, hogy van-e kifogása 
az ellen, ha kilétét a bolgár hatóságok tudomására hozzák;

- levelét a megfelelő intézkedések megtétele érdekében továbbították az Európai 
Csalás Elleni Hivatalhoz (OLAF).

A petíció benyújtója / a panaszos követeléseinek tárgyát a bolgár Mezőgazdasági és 
Élelmiszer-ipari Minisztérium és a Szelektív Állattenyésztéssel Foglalkozó Végrehajtási 
Hivatal állítólagos nem megfelelő intézkedései és intézkedéseinek állítólagos elmaradása 
képezi, ami sértheti a bolgár mezőgazdasági jogszabályokat, és olyan helyzetet teremthet, 
amelyben az EU-alapokat nem megfelelő módon használják fel. 

A panaszos különösen a következő intézkedéseket kifogásolja:

1) A Szelektív Állattenyésztéssel Foglalkozó Végrehajtási Hivatal nem volt hajlandó 
javaslatot tenni az Állami Mezőgazdasági Alap felé arra, hogy egy támogatásra a bolgár 
szürke ökör is jogosult legyen. 

2) A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari miniszter olyan értelmű határozata, hogy nem ad 
engedélyt a dabeni juhfajta szelekciójára és tenyésztésére.

3) A Bolgár Köztársaság Szabadalmi Hivatala által a dabeni juhfajta tekintetében kiadott 
igazolás.   

Emellett kritikával illeti az élőállat-tenyésztésről szóló törvény módosításáról és 
kiegészítéséről szóló jogi aktust (Bolgár Állami Közlöny, 51. szám, 2007. június 26.).

A jelenleg ismert tényekre tekintettel az alábbi észrevételek tehetők:

Az Európai Unió lehetőséget biztosít arra, hogy a tagállamok támogatást kínáljanak a 
gazdálkodásból való kiesés veszélyével fenyegetett hagyományos helyi fajták megőrzésére. 
Bulgáriában az említett támogatást a Sapard előcsatlakozási program keretében nyújtották 
„a környezet megóvására és a táj megőrzésére szánt mezőgazdasági termelési módszerek” 
keretében, majd ez a csatlakozás utáni 2007–2013. évi vidékfejlesztési program „agrár-
környezetvédelem” intézkedésének keretében folytatódott, amelyet az Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) támogatott. 

Az Európai Unió által finanszírozott vidékfejlesztési intézkedések szerepelnek a tagállamok 
által a közös irányítás keretében létrehozott vidékfejlesztési programok között. Az Európai 
Bizottság hagyja jóvá ezeket a programokat, azonban a tagállamok felelősek a programok 
végrehajtásáért, illetve többek között az egyes projektek jóváhagyásáért. 

A panaszban / a petícióban felvetett kérdések e tekintetben elsődlegesen a bolgár nemzeti 
joghoz kapcsolódnak, kisebb mértékben pedig az EU-jogszabályok alkalmazásához. 

A levelet mindenesetre továbbították az Európai Csaláselleni Hivatalhoz (OLAF), mivel 
korrupcióra és az EU-finanszírozással való visszaélés kockázatára vonatkozó állításokat 
tartalmazott, továbbá a Szelekcióval és Szaporodással Foglalkozó Végrehajtási Hivatal 
szerepét illetően lehetséges érdekütközést állított, ami az EU-támogatáshoz való hozzáférést 
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illetően is bírhat következményekkel (pl. a SAPARD és a csatlakozást követő 
vidékfejlesztési program vonatkozásában). 

Ami különösen a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari miniszter határozatát illeti, a Bizottság 
nem rendelkezik hatáskörrel a beavatkozásra, mivel nem avatkozhat be a nemzeti szabályok 
alkalmazásába a juhfajták szelekciója és tenyésztése vonatkozásában kiadott engedélyek 
elismerése és kiadása terén.

Következtetések

A levélben felvetett kérdések lehetséges strukturális problémákat jelezhetnek, amelyek az 
illetékes nemzeti hatóságokat érintik, és ezért a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartoznak. 

Az EU-alapokkal való állítólagos visszaélés tekintetében az OLAF megvizsgálta a levelet, 
és megállapította, hogy abban nem szerepelnek tényleges csalásra utaló elemek: az a bolgár 
mezőgazdasági struktúrákat mint olyanokat illeti kritikával. 

A Bizottság sem a tenyésztett állafajták szelekciójára és tenyésztésére vonatkozó engedélyek 
elismerésének és kiadásának folyamatában, sem pedig egyes szervezetek vagy projektek 
EU-támogatású programok szerinti támogatás tekintetében történő kiválasztásában nem 
érintett (pl. a SAPARD és a csatlakozást követő vidékfejlesztési program). A levelet 
mindenesetre panaszként vették nyilvántartásba (SG/CDC/2008/A/7508.--/I.). A DG AGRI 
megkeresi a bolgár hatóságokat, és további információkat kér a panaszos kilétének 
felfedésére vonatkozóan kért engedély kézhezvételét követően.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. november 20.

Az ügy tisztázásával kapcsolatos kérésére a Bizottság a következő észrevételeket kapta a 
bolgár hatóságoktól az állítólagos hiányosságokról:

- A bulgáriai Őshonos Tenyészállatok Tenyésztőinek Szövetsége azon elutasított 
kérelmét illetően, hogy a támogatást terjesszék ki a bolgár szürkemarhára is, ne csak az 
iskari marhára:

A bolgár szürkemarha elnevezésével és az azzal kapcsolatos jogvita tudományos 
természetét tekintve, hogy a bolgár szürkemarha és az iskari szarvasmarha – amelyre 
vonatkozóan a Bolgár Szabadalmi Hivatal kiadta az 10725/1.07.2007. sz. igazolást –
két külön fajta-e, továbbá hogy elkerüljék az olyan nehézségeket, amelyek akkor 
merülhetnek fel, amikor a bulgáriai gazdaságok uniós programokra pályáznak, 2008 
elején egy programot indítottak el egyes bulgáriai helyi fajták DNS-ének tesztelésére 
az egyik vezető európai DNS-laboratóriumban. Ez rendezni fogja a jogvitát, és 
kimutatja majd, hogy a szarvasmarhák ugyanahhoz vagy különböző fajtákhoz 
tartoznak-e, és ha különbözőkhöz, melyek az állományaik.

- A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium határozatát illetően, miszerint nem 
adnak ki tenyésztési engedélyt a dabeni juhra:



PE416.502/REV 4/4 CM\797196HU.doc

HU

A bulgáriai Őshonos Tenyészállatok Tenyésztőinek Szövetsége által benyújtott 
kérelmet és annak mellékleteit megvizsgálta a Mezőgazdasági Minisztérium RD 09-7 
sz. végzéssel kinevezett bizottsága. Az ad hoc bizottság elutasította a kérelmet, mert 
nem nyújtották be mellé a bolgár állattenyésztési törvény 29. cikkének (1) bekezdésében 
előírt dokumentumokat. Ráadásul a mellékelt fajtaszelekciós program nem felelt meg az 
állattenyésztési törvény 29. cikke (1) bekezdésének 4. pontjában foglalt 
követelményeknek. A program nagyon általános, és nem teszi lehetővé a fajta 
megőrzését. Nem határoz meg világos és egyedi célkitűzéseket vagy stratégiát a dabeni 
juh tenyésztésére, és veszélyezteti a fajta megőrzését. E megállapítás döntő fontosságú, 
és a 90/254/EGK bizottsági határozaton alapul. Ennek 2. cikke (2) bekezdése 
felhatalmazza a tagállamok hatóságait, hogy elutasítsák egy új tenyésztői szervezet 
vagy szövetség elismerését, és éppen ez az, amit a Mezőgazdasági és Élelmiszeripar 
Minisztérium által létrehozott bizottság elrendelt.

- A petíció benyújtójának azon állítását illetően, hogy korlátozottan fér hozzá az uniós 
támogatáshoz:

A SAPARD-program „Környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok kidolgozása” 
elnevezésű 1.3. intézkedése négy fajta támogatásával indult el: két szarvasmarhafajta 
(bolgár szürkemarha és a rodopei rövidszarvú marha) és két juhfajta (a karakachi juh és 
az rézvörös sumeni juh) támogatásával. Azt, hogy a négy fajtát felvegyék a SAPARD-
programba, a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium és a Svájci 
Államszövetség Fejlesztési  és Együttműködési Hivatala között létrejött 
együttműködési megállapodás tette lehetővé. A svájci kormány által finanszírozott 
egyik projektre (ritka helyi fajták megőrzése) jött létre a bulgáriai Őshonos 
Tenyészállatok Tenyésztőinek Szövetsége. Miután a mezőgazdasági és élelmiszeripari 
miniszter jóváhagyta tenyésztési programjait, azonosították a négy helyi fajtába tartozó 
állatokat és tulajdonosaikat; az állatok ezen adatok alapján válnak jogosulttá a 
SAPARD-támogatásra. Így ezek a fajták szintén szerepelnek a veszélyeztetett helyi 
fajok listáján, amelyek a 2007-2013-as regionális fejlesztési program alapján 
támogatásra jogosultak.

Következtetések 

A Bizottság saját megállapításai és a bolgár hatóságok válasza alapján nem talált olyan 
egyértelmű bizonyítékot, amely alátámasztja a panaszt. Egy előzetes lezáró levelet küldtek 
2009. június 25-én. A panaszosnak egy hónapot adtak arra, hogy új információt/bizonyítékot 
nyújtson be, amely a közösségi jog megsértésére utalhat. Nem érkezett válasz. 
Következésképpen a Bizottság a 2009. október 8-i határozattal lezárta a panasz aktáját.


