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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

20.11.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0403/2008, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Boyko 
Stoyanov, par ilgtermiņa regulējumu attiecībā uz dažādu ieinteresēto personu 
atbildību lopkopības nozarē un lauksaimniecības politiku īstenošanu Bulgārijas 
Republikā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pārstāv Vietējo šķirņu audzētāju asociāciju Bulgārijā. Viņš protestē 
pret to, ka lauksaimniecības un pārtikas lietu ministrs atteicies izsniegt licenci ‘Dābenes aitu’ 
audzēšanai un ka Mājlopu selekcionēšanas un pavairošanas izpildaģentūra nav iesniegusi 
pieteikumu Valsts lauksaimniecības fondam, lai subsīdijas tiktu attiecinātas arī uz šķirni 
‘Bulgārijas Pelēkais vērsis’. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka īstenotā politika un 
Lauksaimniecības ministrijas un Mājlopu selekcionēšanas un pavairošanas izpildaģentūras 
veiktie pasākumi ir vērsti uz nelikumīgu privāto interešu aizstāvību, rada labvēlīgus apstākļus 
koruptīvām darbībām lopkopības nozarē un kropļo konkurenci, un sniedz konkrētus 
argumentus, lai pamatotu iepriekš minēto.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 23. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī

„Lūgumraksts iesniedzējs nosūtīja vienādu vēstuli Parlamentam un Komisijai. Viņa vēstule 
Komisijai tika reģistrēta kā sūdzība, un jau ir veiktas šādas darbības:

- sūdzības iesniedzējam 2008. gada 10. jūnija vēstulē tika jautāts, vai viņam ir iebildumi 
pret viņa identitātes izpaušanu Bulgārijas iestādēm.
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- viņa vēstule tika nosūtīta Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam (OLAF) turpmākai 
rīcībai.

Lūgumraksta/sūdzības iesniedzēja pretenziju pamatā ir apgalvojumi par neadekvātu 
Lauksaimniecības un pārtikas lietu ministrijas un Mājlopu selekcionēšanas un pavairošanas 
izpildaģentūras rīcību un neizdarību, kas pārkāpj Bulgārijas lauksaimniecības tiesību aktus un 
varētu radīt apstākļus ļaunprātīgam ES fondu izlietojumam.

Īpaši sūdzības iesniedzējs apstrīd šādas darbības:

1) mājlopu selekcionēšanas un pavairošanas izpildaģentūras atteikumu iesniegt priekšlikumu 
Valsts lauksaimniecības fondam pagarināt atļauju šķirnei „Bulgārijas Pelēkais vērsis”;

2) lauksaimniecības un pārtikas ministra lēmumu neizsniegt licenci šķirnes „Dābenes aita” 
selekcionēšanai un audzēšanai;

3) Bulgārijas Republikas Patentu biroja izsniegto apliecību šķirnei „Dābenes aita”.

Turklāt viņš kritizē Likumu par Lopkopības akta grozījumiem un papildinājumiem 
(Bulgārijas vēstnesis Nr. 51, 2007. gada 26. jūnijs).

Ņemot vērā patlaban zināmos faktus, var izteikt šādus komentārus.

Eiropas Savienība dod iespēju dalībvalstīm piedāvāt atbalstu centieniem saglabāt tradicionālās 
vietējās šķirnes, kuru izmantošana lauksaimniecībā ir apdraudēta. Bulgārijā šāds atbalsts tika 
iekļauts pirmsiestāšanās Sapard programmā kā pasākums „lauksaimniecības ražošanas 
metodes vides aizsardzībai un lauku uzturēšanai” un turpinās kā „lauksamniecības-vides” 
pasākums Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (EAFRD) atbalstītajā pēciestāšanās 
Lauku attīstības programmā 2007.-2013. gadam.

Eiropas Savienības finansētie lauku attīstības pasākumi ir iekļauti dalībvalstu izveidotajās 
lauku attīstības programmās dalītās pārvaldības kontekstā. Eiropas Komisija apstiprina šīs 
programmas, bet dalībvalstis ir atbildīgas par programmu īstenošanu un arī par atsevišķu 
projektu apstiprināšanu.

Šajā ziņā sūdzībā/lūgumrakstā ierosinātie jautājumi ir galvenokārt saistīti ar Bulgārijas valsts 
tiesību aktiem un mazākā mērā ar ES tiesību aktu piemērošanu.

Tiesa, vēstule tika pārsūtīta Eiropas Krāpšanas novēršanas birojam (OLAF), jo tajā bija 
apgalvojumi par korupciju un ļaunprātīgu ES naudas izmantošanu, kā arī apgalvojumi par 
potenciāliem interešu konfliktiem Mājlopu selekcionēšanas un pavairošanas izpildaģentūras 
darbībā, kas varētu būt izpausties piekļuvē ES atbalstam (piem., SAPARD un pēciestāšanās
Lauku attīstības programmas ietvaros).

Īpaši attiecībā uz lauksaimniecības un pārtikas lietu ministra lēmumu neizsniegt licenci 
Komisija nav kompetenta iejaukties, jo tā nevar kavēt valsts noteikumu piemērošanu par aitu 
šķirņu selekcionēšanas un audzēšanas licenču atzīšanu un izsniegšanu. 

Secinājumi
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Vēstulē ierosinātie jautājumi attiecas uz iespējamām strukturālām problēmām, kurās 
iesaistītas kompetentās valsts iestādes, tādēļ tās ietilpst valsts iestāžu pilnvaru apjomā. 

Attiecībā uz pieņēmumu par ļaunprātīgu ES līdzekļu izmantošanu OLAF izskatīja vēstuli un 
secināja, ka tā nesniedz faktiskas norādes uz krāpšanu: tā kritizē Bulgārijas lauksaimniecības 
struktūras kā tādas. 

Komisija nav iesaistīta ne mājlopu šķirņu selekcionēšanas un audzēšanas licenču atzīšanas un 
izsniegšanas procedūrā, ne atsevišķu organizāciju vai projektu izvēlē atbalstīšanai ES 
atbalstītajās programmās (Sapard vai pēciestāšanās Lauku attīstības programmas). Tomēr 
vēstule tika reģistrēta kā sūdzība (SG/CDC/2008/A/7508.--/I.). AGRI ĢD vērsīsies pie 
Bulgārijas iestādēm pēc skaidrojuma, kad būs saņēmis prasīto atļauju izpaust sūdzības 
iesniedzēja identitāti."

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„Papildus lūgumam sniegt paskaidrojumu Komisija ir saņēmusi turpmāk norādītos 
apsvērumus no Bulgārijas varas iestādēm saistībā ar iespējamām nepilnībām.

- Attiecībā uz noraidīto Bulgārijas Vietējo šķirņu audzētāju asociācijas pieprasījumu par 
subsīdiju papildu attiecināšanu uz Bulgārijas pelēko liellopu šķirni nevis tikai uz Iskaras 
liellopu šķirni:

ņemot vērā zinātnisko raksturu, kāds piemīt strīdam par Bulgārijas pelēko liellopu 
šķirnes nosaukumu un par to, vai Bulgārijas pelēko liellopu šķirne un Iskaras pelēko 
liellopu šķirne, kurai Bulgārijas Patentu birojs izsniedzis sertifikātu 
Nr. 10725/1.07.2007, ir divas dažādas šķirnes, un, lai izvairītos no sarežģījumiem, 
Bulgārijas saimniecībām piesakoties Eiropas programmām, Eiropas vadošā DNS 
laboratorijā kopš 2008. gada sākuma ir uzsākta konkrētu Bulgārijas vietējo šķirņu DNS 
pārbaudes programma. Tas palīdzēs atrisināt strīdu un atklās, vai attiecīgie liellopi 
pieder vienai vai atšķirīgām šķirnēm, un, ja tā būs, kāda ir katras šķirnes izcelsme.

- Attiecībā uz lauksaimniecības un pārtikas ministra lēmumu neizsniegt licenci šķirnes 
‘Dābenes aita’ selekcionēšanai un audzēšanai:

Bulgārijas vietējo šķirņu audzētāju asociācijas iesniegto pieteikumu un tā pielikumus 
izskatīja komiteja, kuru ar Pavēli Nr. RD 09-7 iecēlis lauksaimniecības ministrs. Ad hoc
komiteja to noraidīja, jo nebija iesniegti Bulgārijas Lopkopības akta 29. panta 1. punktā 
norādītie vajadzīgie dokumenti. Turklāt pielikumā pievienotā selekcijas programma 
neatbilda Lopkopības akta 29. panta 1. punkta 4. apakšpunktā noteiktajām prasībām. Tā 
ir ļoti vispārīga un neparedz šķirnes saglabāšanu. Tajā netiek izvirzīti skaidri un konkrēti 
mērķi vai stratēģija šķirnes ‘Dābenes aita’ audzēšanai, un tas apdraud šīs šķirnes 
saglabāšanu. Šis secinājums ir izšķirošs un pamatots uz Komisijas Lēmumu 
92/254/EEK. Ar 2. panta 2. punktu dalībvalstu iestādēm tiek dotas tiesības atteikties atzīt 
jaunu šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju vai asociāciju, kā to noteikusi arī ar 
lauksaimniecības un pārtikas ministra pavēli ieceltā komiteja.
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- Attiecībā uz apgalvojumu par Eiropas atbalsta ierobežoto pieejamību:

SAPARD programmas 1.3. pasākumā „Videi nekaitīgas lauksaimniecības prakses un 
pasākumu izveide” tika paredzēts atbalsts attiecībā uz četrām šķirnēm: divām liellopu 
šķirnēm (‘Bulgārijas pelēkais vērsis’ un ‘Rhodope short-horns’) un divām aitu šķirnēm 
(‘Karakachan’ un vara sarkanās ‘Shumen’). Minētās četras šķirnes iekļāva SAPARD
programmā , pateicoties sadarbības memoranda noslēgšanai starp Lauksaimniecības un 
pārtikas ministriju un Šveices Konfederācijas Sadarbības un attīstības aģentūru.
Attiecībā uz vienu projektu (reto vietējo šķirņu saglabāšana), ko finansē Šveices valdība, 
Bulgārijā tika izveidota Vietējo šķirņu audzētāju asociācija. Pēc tam, kad 
lauksaimniecības un pārtikas ministrs apstiprināja ciltsdarba programmas, tika noteikti 
dzīvnieki un četru vietējo šķirņu audzētāji; minētā informācija palīdzēja attiecināt 
SAPARD atbalstu uz šiem dzīvniekiem. Tādējādi minētās četras šķirnes arī tika iekļautas 
to apdraudēto vietējo šķirņu sarakstā, kurām pienākas atbalsts saskaņā ar LAP 2007.–
2013. gadam.

Secinājumi

Pamatojoties uz Bulgārijas varas iestāžu sniegto atbildi un Komisijas apsvērumiem, Komisija 
nekonstatēja pārliecinošus pierādījumus, lai atbalstītu šo sūdzību. Pirms lietas slēgšanas 
lūgumraksta iesniedzējam 2009. gada 25. jūnijā tika nosūtīta attiecīga vēstule. Viņam tika 
dots viens mēnesis, lai iesniegtu jaunu informāciju/pierādījumus, kas varētu norādīt uz 
Kopienas tiesību aktu pārkāpumu. Atbilde netika saņemta. Tādēļ Komisijas šo lietu slēdza ar 
2009. gada 8. oktobrī pieņemto lēmumu.”


