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Tema: Peticija Nr. 0403/2008 dėl prašymo nustatyti Bulgarijoje ilgalaikį skirtingų 
suinteresuotųjų šalių gyvulių veisimo srityje pareigų ir žemės ūkio politikos 
įgyvendinimo reguliavimą, kurią pateikė Bulgarijos pilietis Boyko Stoyanov 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, atstovaujantis Bulgarijos vietinių veislių gyvulių veisėjų asociacijai, 
protestuoja dėl žemės ir maisto ūkio ministro atsisakymo išduoti licenciją veisti Dabeno 
veislės avis, o Gyvulių selekcijos ir reprodukcijos vykdomoji agentūra nepateikia 
Valstybiniam žemės ūkio fondui pasiūlymo dėl paramos skyrimo Bulgarijos pilkųjų jaučių 
veisėjams. Peticijos pateikėjas mano, kad Žemės ir maisto ūkio ministerija ir Gyvulių 
selekcijos ir reprodukcijos vykdomoji agentūra savo vykdoma politika ir veiksmais siekia 
neteisėtai remti privačius interesus, skatinti galvijų veislėms kenksmingą praktiką ir 
iškraipyti konkurenciją, ir pateikia šiuos kaltinimus patvirtinantį konkretų įrodymą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. rugsėjo 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. lapkričio 25 d.

„Peticijos pateikėjas nusiuntė tuos pačius raštus ir Europos Parlamentui, ir Komisijai. Jo 
laiškas Komisijai buvo užregistruotas kaip skundas, dėl kurio jau buvo imtasi šių veiksmų:

- 2008 m. birželio 10 d. rašte skundo pateikėjo buvo teirautasi, ar jis neprieštarauja, 
kad jo tapatybė būtų atskleista Bulgarijos valdžios institucijoms;

- skundo pateikėjo raštas buvo persiųstas Europos kovos su sukčiavimu tarnybai 
(OLAF) dėl atitinkamų tolesnį veiksmų. 
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Peticijos (skundo) pateikėjo teiginiai susiję su kaltinimais dėl Žemės ir maisto ūkio 
ministerijos ir Gyvulių selekcijos ir reprodukcijos vykdomosios agentūros netinkamų 
veiksmų ir neveikimo, kurie pažeistų Bulgarijos žemės ūkio srities įstatymus ir galėtų 
sukurti sąlygas netinkamai naudoti ES lėšas.

Skundo pateikėjas ginčija šiuos konkrečius veiksmus:

1) gyvulių selekcijos ir reprodukcijos vykdomosios agentūros atsisakymą pateikti 
Valstybiniam žemės ūkio fondui pasiūlymą dėl paramos skyrimo Bulgarijos pilkųjų jaučių 
veisimui;

2) žemės ir maisto ūkio ministerijos sprendimą neišduoti licencijos verstis Dabeno veislės 
avių selekcija ir veisimu;

3) Bulgarijos Respublikos patentų biuro išduotą Dabeno avių veislės sertifikatą.

Be to, skundo pateikėjas kritikuoja Įstatymą dėl Gyvulininkystės akto pakeitimo ir 
papildymo (2007 m. birželio 26 d. paskelbtą Bulgarijos valstybės oficialiajame leidinyje 
Nr. 51).

Atsižvelgiant į šiuo metu žinomus faktus, galima pateikti šias pastabas:

Europos Sąjunga suteikia galimybę valstybėms narėms siūlyti paramą tradicinių vietinių 
gyvulių veislių, kurioms dėl ūkinės veiklos gresia išnykimo pavojus, išsaugojimui. 
Bulgarijoje tokia parama buvo įtraukta į narystės Europos Sąjungoje siekiančioms šalims 
skirtą SAPARD programą pagal jos priemonę „Žemės ūkio produktų gamybos metodai, 
skirti apsaugoti aplinką ir išlaikyti tradicinę kaimo aplinką“ ir yra toliau teikiama pagal 
valstybėms narėms skirtos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP ) paramos 
kaimo plėtrai programos 2007–2013 m. priemonę „Agrarinė aplinkosauga“.

Europos Sąjungos finansuojamos kaimo plėtros priemonės yra įtrauktos į kaimo plėtros 
programas, sukurtas valstybių narių atsižvelgiant į pasidalijamąjį valdymą. Europos 
Komisija pritaria šioms programoms, bet už programų įgyvendinimą ir, be kitų dalykų, už 
atskirų projektų tvirtinimą yra atsakingos valstybės narės.

Šiuo atžvilgiu skunde (peticijoje) iškelti klausimai daugiausia susiję su Bulgarijos 
nacionaliniais įstatymais ir mažesniu mastu – su ES teisės aktų taikymu.

Tačiau raštas buvo perduotas Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), nes jis susijęs 
su kaltinimais korupcija ir galimai netinkamu ES lėšų naudojimu, taip pat su kaltinimais dėl 
galimų interesų konfliktų, susijusių su Gyvulių selekcijos ir reprodukcijos vykdomosios 
agentūros vaidmeniu, kurie gali turėti įtakos galimybėms gauti ES paramą (pavyzdžiui, 
pagal šalims kandidatėms skirtą SAPARD programą ir valstybėms narėms skirtą Kaimo 
plėtros programą).

Dėl žemės ir maisto ūkio ministro sprendimo neišduoti licencijos Komisija nėra 
kompetentinga kištis, nes ji negali kištis į sritį, susijusią su avių veislių selekcijos ir veisimo 
licencijų išdavimą ir pripažinimą reglamentuojančių nacionalinių taisyklių taikymu. 
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Išvados

Rašte iškeltuose klausimuose nurodomos galimos struktūrinės problemos, susijusios su 
kompetentingomis nacionalinėmis valdžios institucijomis, todėl jos priklauso nacionalinių 
valdžios institucijų kompetencijos sritims.

Dėl spėjamo netinkamo ES lėšų naudojimo OLAF išnagrinėjo raštą ir padarė išvadą, kad 
jame nepateikta sukčiavimo faktų, o kritikuojamos pačios Bulgarijos žemės ūkio 
organizacijos.

Komisija nedalyvauja nei licencijų verstis gyvulių veislių selekcija ir veisimu išdavimo ir 
pripažinimo procedūroje, nei atskirų organizacijų ar projektų atrankoje gauti paramą pagal 
ES remiamas programas (šalims kandidatėms skirtą SAPARD programą ar valstybėms 
narėms skirtą Žemės ūkio plėtros programą). Nepaisant to, raštas buvo užregistruotas kaip 
skundas (SG/CDC/2008/A/7508.--/I.). Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis sekretoriatas, 
gavęs prašomą skundo pateikėjo leidimą atskleisti jo tapatybę, kreipsis į Bulgarijos valdžios 
institucijas, kad šios išaiškintų padėtį.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„Atsakydamos į Komisijos prašymą išaiškinti padėtį, Bulgarijos valdžios institucijos pateikė 
šias pastabas dėl tariamų trūkumų:

- Dėl atsisakymo patenkinti Bulgarijos vietinių veislių gyvulių veisėjų asociacijos 
prašymą suteikti paramą ne tik Iskero galvijams, bet ir Bulgarijos pilkiesiems galvijams 
veisti.

Atsižvelgiant į tai, kad ginčas dėl Bulgarijos pilkųjų galvijų veislės pavadinimo ir dėl 
to, ar ši veislė ir Iskero veislė, kuriai Bulgarijos patentų biuras išdavė sertifikatą 
Nr. 10725/1.07.2007, yra dvi skirtingos veislės, yra mokslinio pobūdžio ir siekiant 
išvengti sunkumų Bulgarijos ūkininkams kreipiantis dėl paramos pagal Europos 
programas, nuo 2008 m. pradžios įgyvendinama tam tikrų Bulgarijos vietinių veislių 
galvijų DNR tyrimų, atliekamų vienoje pagrindinių Europos DNR laboratorijų, 
programa. Įgyvendinus programą, bus aišku, ar galvijai yra skirtingų veislių ir, jeigu 
taip, kuriai bandai kiekvienas galvijas priklauso, ir ginčas bus išspręstas.

- Dėl Žemės ir maisto ūkio ministerijos sprendimo neišduoti licencijos verstis Dabeno 
avių selekcija ir veisimu:

Bulgarijos vietinių veislių gyvulių veisėjų asociacijos pateiktą paraišką ir jos priedus 
išnagrinėjo Bulgarijos Respublikos žemės ir maisto ūkio ministro įsakymu Nr. RD 09-
7 sudaryta komisija. Specialioji komisija atmetė paraišką dėl to, kad trūko dokumentų, 
kuriuos reikalaujama pateikti pagal Bulgarijos gyvulininkystės akto 29 straipsnio 1 
dalį. Be to, priede aprašyta selekcijos programa neatitiko reikalavimų, nustatytų 
Bulgarijos gyvulininkystės akto 29 straipsnio 1 ir 4 dalyse. Programa yra labai bendro 
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pobūdžio ir ja neužtikrinamas veislės išsaugojimas. Programoje nėra nustatyta jokių 
aiškių ir konkrečių Dabeno avių veisimo tikslų ar strategijos ir ji kelia pavojų šios 
veislės išsaugojimui. Ši išvada yra lemiama ir remiantis Komisijos sprendimo 
90/254/EEB 2 straipsnio 2 dalimi ji leidžia gyvulių veislių valdymo sistemos 
institucijoms atsisakyti pripažinti naują veisėjų organizaciją ar asociaciją. Būtent tokį 
nurodymą davė žemės ir maisto ūkio ministro įsakymu sudaryta komisija.

- Dėl tariamo galimybių gauti ES paramą ribojimo:

SAPARD programos 1.3 priemonės „Aplinkai nekenksminga žemės ūkio praktika ir 
veikla“ įgyvendinimas pradėtas teikiant paramą keturioms veislėms: dviem galvijų 
veislėms (Bulgarijos pilkiesiems ir Rodopų trumparagiams galvijams ) ir dviem avių 
veislėms (karakačanų ir rausvai rudosioms Šumeno avims). Šių keturių veislių 
įtraukimas į SAPARD programą tapo galimas Žemės ir maisto ūkio ministerijai ir 
Šveicarijos Konfederacijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūrai pasirašius 
bendradarbiavimo memorandumą. Įgyvendinant vieną iš projektų, skirtų retų vietinių 
veislių apsaugai, kuriuos finansavo Šveicarijos vyriausybė, buvo įsteigta Bulgarijos 
vietinių veislių gyvulių veisėjų asociacija. Žemės ir maisto ūkio ministrui patvirtinus šios 
asociacijos veisimo programas, buvo nustatyti šių vietinių keturių veislių gyvulių ir jų 
savininkų duomenys, kurie buvo reikalingi tam, kad šiems gyvuliams veisti galėtų būti 
suteikta parama pagal SAPARD programą. Todėl šios veislės taip pat buvo įtrauktos į 
nykstančių vietinių veislių, kurių veisimui gali būti suteikta parama pagal Kaimo plėtros 
programą 2007–2013 m., sąrašą.

Išvados

Remdamasi Bulgarijos valdžios institucijų atsakymu ir savo pastabomis, Komisija nerado 
aiškių įrodymų, kurie patvirtintų skundo pagrįstumą. Apie tai skundo pateikėjui buvo 
pranešta 2009 m. birželio 25 d. raštu. Skundo pateikėjui buvo skirtas mėnuo pateikti naują 
informaciją (įrodymus), kuri įrodytų Bendrijos teisės pažeidimus. Skundo pateikėjas 
neatsiuntė jokio atsakymo, todėl Komisija 2009 d. spalio 8 d. sprendimu baigė nagrinėti 
skundą.“


