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Suġġett: Petizzjoni 0403/2008, imressqa minn Boyko Stoyanov, ta’ nazzjonalità 
Bulgara, li qiegħed jappella għall-regolament fit-tul tar-responsabiltajiet ta’ 
diversi persuni interessati fil-qasam tat-trobbija tal-bhejjem u l-
implimentazzjoni ta’ politiki tal-agrikoltura fir-Repubblika tal-Bulgarija 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirrappreżenta l-Assoċjazzjoni għat-trobbija tal-bhejjem ta’ Razez Indiġeni fil-
Bulgarija. Qiegħed jipprotesta minħabba li l-Ministru għall-Agrikoltura u l-Ikel  ma riedx  
joħroġ liċenzja tat-trobbija fir-rigward tan-nagħaġ ta’ Daben u minħabba li l-Aġenzija 
Eżekuttiva għall-Għażla u r-Riproduzzjoni tal-Bhejjem ma għamlitx proposta lill-Fond Statali 
għall-Agrikoltura biex jestendi għotja għar-razza Griża Bulgara tal-Baqar. Huwa jemmen li l-
politika implimentata u l-azzjonijiet tal-Ministru għall-Agrikoltura u tal-Aġenzija Eżekuttiva 
għall-Għażla u r-Riproduzzjoni tal-Bhejjem huma mmirati għall-promozzjoni illegali tal-
interess privat, il-prattiċi korrotti għar-razza u d-distorsjoni tal-kompetizzjoni, u jistabbilixxi 
argument speċifiku li qiegħed jappoġġa dan.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Settembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

I. Il-petizzjoni

Il-petizzjonant bagħat l-istess korrispondenza lill-Parlament u lill-Kummissjoni. L-ittra 
tiegħu lill-Kummissjoni ġiet reġistrata daqslikieku kien ilment u l-azzjonijiet li jsegwu 
diġà ttieħdu: 
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- il-kwerelant ġie mitlub biex jgħid jekk kellux xi oġġezzjonijiet għall-identità tiegħu li 
ntweriet lill-awtoritajiet Bulgari permezz ta’ ittra bid-data tal-10 ta’ Ġunju 2008.

- l-ittra tiegħu għaddiet għand id-Dipartiment Ewropew kontra l-Frodi (OLAF) għal xi 
insegwiment xieraq. 

Il-pretensjonijiet tal-petizzjonant/kwerelant jikkonċernaw allegazzjonijiet ta’ azzjonijiet 
żbaljati u nuqqas ta’ azzjonijiet tal-Ministeru għall-Agrikotura u l-Ikel u l-Aġenzija 
Eżekuttiva għat-Tgħammir Selettiv fit-trobbija tal-Annimali, li jiksru l-leġiżlazzjoni 
Bulgara għall-agrikoltura u li jistgħu joħolqu kundizzjonijiet għal użu mhux xieraq tal-
fondi tal-UE. 

B’mod partikolari l-kwerelant qiegħed jikkontesta dawn l-azzjonijiet li ġejjin:

1) Ir-rifjut tal-Aġenzija Eżekuttiva għat-Tgħammir Selettiv fit-trobbija tal-Annimali biex 
tagħmel proposta lill-Fond Agrikolu Statali sabiex jestendi għotja għar-razza Griża 
Bulgara tal-Baqar. 

2) Id-deċiżjoni tal-Ministru għall-Agrikoltura u l-Ikel minħabba li ma ħariġx liċenzja 
għall-għażla u t-tgħammir tar-razza tan-nagħaġ ta’ Daben.

3) Iċ-ċertifikat li ħareġ mill-Uffiċċju Ewropew għall-Privattivi tar-Repubblika tal-
Bulgarija fir-rigward tar-razza tan-nagħaġ Daben.

Barra dan, huwa jikkritika l-Liġi dwar l-Emenda u s-Supplimentazzjoni tal-Att dwar it-
tgħammir tal-bhejjem (Gazzetta tal-Istat Bulgaru nru. 51 bid-data tas-26 ta’ Ġunju 2007). 

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 

Fid-dawl tal-fatti magħrufa s’issa jistgħu jsiru dawn il-kummenti li ġejjin: 

L-Unjoni Ewropea tagħti l-possibiltà lill-Istati Membri biex jagħtu appoġġ lill-
preservazzjoni ta’ razez lokali u tradizzjonali li jinsabu fil-periklu li jintilfu għall-biedja. 
Fil-Bulgarija appoġġ bħal dan kien fil-programm Sapard ta’ qabel l-adeżjoni skont il-
miżura 'il-metodi tal-produzzjoni tal-agrikoltura magħmula biex jipproteġu l-ambjent u 
jżommu l-kampanja f’kundizzjoni tajba', u tkompli skont il-miżura 'miżura agro-
ambjentali' tal-Programm għall-Iżvilupp Rurali 2007-13 ta’ wara l-adeżjoni appoġġjata 
mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (EAFRD). 

Il-miżuri għall-iżvilupp rurali ffinanzjati mill-Unjoni Ewropea jinsabu fil-programmi 
għall-iżvilupp rurali stabbiliti mill-Istati Membri f’kuntest ta’ amministrazzjoni 
maqsuma. Il-Kummissjoni Ewropea tapprova dawn il-programmi, iżda l-Istati Membri 
huma responsabbli għall-implimentazzjoni tal-programmi u inter alia għall-
approvazzjoni ta’ proġetti individwali.

F’dan ir-rigward il-kwistjonijiet imqajma fl-ilment/petizzjoni huma l-iktar marbuta mal-
leġiżlazzjoni nazzjonali Bulgara u mal-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE sa ċertu 
punt. 
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Minkejja dan, l-ittra għaddiet għal għand id-Dipartiment Ewropew kontra l-Frodi 
(OLAF) għax kienet dwar allegazzjonijiet rigward il-korruzzjoni u r-riskji tal-użu ħażin 
tal-flus, kif ukoll allegazzjonijiet dwar kunflitti ta’ interess potenzjali fir-rwol tal-
Aġenzija Eżekuttiva għall-Għażla u r-Riproduzzjoni li jista’ jkollha implikazzjonijiet 
biex ikun hemm aċċess għall-għajnuna mill-UE (eż. skont SAPARD u l-Programm 
għall-Iżvilupp Rurali ta’ wara l-adeżjoni). 

B’mod speċifiku, skont id-deċiżjoni tal-Ministru għall-Agrikoltura u l-Ikel biex ma 
jkunx hemm ħruġ ta’ liċenzja, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda kompetenza biex 
tintervjeni, għax din ma tistax tindaħal fl-applikazzjoni tar-regoli nazzjonali rigward ir-
rikonoxximent u l-ħruġ ta’ liċenzji għall-għażla u t-tgħammir tar-razez tan-nagħaġ.

III. Konklużjonijiet 

Il-kwistjonijiet imqajma fl-ittra jirreferu għall-problemi strutturali li jista’ jkun hemm li 
jinvolvu l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u, għalhekk, jaqgħu taħt l-iskop tal-
kompetenzi tal-awtoritajiet nazzjonali. 

Rigward l-użu ħażin tal-fondi tal-UE, OLAF eżaminat l-ittra u kkonkludiet li din ma 
tqajjimx punti fattwali ta’ frodi: fil-fatt tikkritika l-istrutturi Bulgari dwar l-agrikoltura. 

Il-Kummissjoni mhix involuta kemm fil-proċedura ta’ rikonoxximent u l-ħruġ tal-
liċenzji għall-għażla u t-tgħammir tar-razez tal-bhejjem u lanqas fl-għażla ta’ 
organizzazzjonijiet individwali jew proġetti ta’ appoġġ skont il-programmi għall-
għajnuna mill-UE (Sapard jew il-Programm għall-Iżvilupp Rurali ta’ wara l-adeżjoni). 
Minkejja dan, l-ittra kienet reġistrata bħala ilment (SG/CDC/2008/A/7508.--/I.). DĠ
AGRI se jkellem lill-awtoritajiet Bulgari biex ifittex kjarifika ladarba tkun irċeviet il-
permess mitlub biex tinkixef l-identità tal-kwerelant.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Novembru 2009.

Wara t-talba tagħha għal kjarifika, il-Kummissjoni rċiviet l-osservazzjonijiet li ġejjin mill-
awtoritajiet Bulgari dwar l-allegati nuqqasijiet:

- Rigward it-talba miċħuda tal-Assoċjazzjoni għat-trobbija tal-bhejjem ta’ Razez Indiġeni 
fil-Bulgarija sabiex l-għotja tiġi estiża għar-razza Griża Bulgara tal-Baqar u mhux biss 
għar-razza tal-baqar Iskar:

Minħabba n-natura xjentifika tal-argument dwar l-isem tar-razza Griża Bulgara tal-
Baqar, u dwar il-fatt jekk din ir-razza u r-razza tal-baqar Iskar, li għaliha l-Uffiċċju 
Bulgaru għall-Privattivi ħareġ iċ-ċertifikat Nru 10725/1.07.2007, jikkostitwixxux żewġ
razez differenti, u sabiex tiġi evitata kwalunkwe diffikultà meta rziezet Bulgari 
japplikaw għal programmi Ewropej, mill-bidu tal-2008 ġie mniedi programm biex 
jittestja d-DNA ta’ ċerti razez Bulgari lokali f’laboratorju rinomat Ewropew tad-DNA. 
Dan għandu jgħin sabiex tinstab soluzzjoni għall-argument u għandu jindika jekk il-
baqar humiex tal-istess razza jew le u, jekk inhu hekk, x’inhuma l-merħliet ta’ kull 
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waħda minnhom.

- Rigward id-deċiżjoni tal-Ministru għall-Agrikoltura u l-Ikel biex ma tinħariġx liċenzja 
għall-għażla u t-tgħammir tar-razza tan-nagħaġ Daben:

L-applikazzjoni sottomessa mill-Assoċjazzjoni għat-trobbija tal-bhejjem ta’ Razez 
Indiġeni fil-Bulgarija u l-Annessi li kien hemm magħha ġew eżaminati minn kumitat 
maħtur bl-Ordni Nru RD 09-7 tal-Ministru għall-Agrikoltura. Il-kumitat ad hoc ċaħadha 
minħabba li ma ġewx provduti d-dokumenti meħtieġa mill-Artikolu 29(1) tal-Att Bulgaru 
dwar it-trobbija tal-annimali. Barra dan, il-programm ta’ għażla anness ma kienx konformi 
mar-rekwiżiti tal-Artikolu 29(1)(4) tal-Att Bulgaru dwar it-trobbija tal-annimali. Dan 
huwa ġenerali ħafna u ma jippermettix li jiġu preservati r-razez. Huwa m’għandu l-ebda 
objettivi jew strateġiji ċari u speċifiċi għat-tgħammir tan-nagħaġ Daben u jpoġġi f’riskju 
l-preservazzjoni tar-razez. Dan kollu huwa kruċjali u bbażat fuq id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
90/254/KEE. L-Artikolu 2(2) jawtorizza lill-awtoritajiet tal-Istati Membri li jirrifjutaw li 
jirrikonoxxu organizzazzjoni jew assoċjazzjoni ta’ nissiela ġdida, assoċjazzjoni li 
twaqqfet mill-kumitat fuq ordni tal-Ministru għall-Agrikoltura u l-Ikel.

- Rigward l-allegazzjoni tiegħek dwar l-aċċess limitat għall-appoġġ tal-UE:

Il-miżura 1.3 L-iżvilupp ta’ prattiki agrikoli li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent tal-
Programm SAPARD bdiet billi tat l-appoġġ tagħha lil erba’ razez: żewġ razez ta’ baqar 
(ir-razza Griża Bulgara u r-razza Rhodope tal-qrun żgħir) u żewġ razez ta’ nagħaġ (il-
Karakachan u r-razza Shumen ta’ lewn ir-ram). L-inklużjoni tal-erba’ razez fil-
programm SAPARD sar possibbli permezz tal-Memorandum ta’ Koperazzjoni bejn il-
Ministru għall-Agrikoltura u l-Ikel u l-Aġenzija tal-Konfederazzjoni Żvediża għall-
Iżvilupp u l-Koperazzjoni. Għal wieħed mill-proġetti (il-konservazzjoni ta’ razez lokali
rari) iffinanzjat mill-gvern Żvediż, twaqqfet l-Assoċjazzjoni għat-trobbija tal-bhejjem ta’
Razez Indiġeni fil-Bulgarija. Wara li l-Ministru għall-Agrikoltura u l-Ikel approva l-
programmi ta’ tgħammir tagħha, l-annimali u s-sidien tal-erba’ razez lokali ġew 
identifikati; din id-dejta swiet biex l-annimali jsiru eliġibbli għall-appoġġ mill-programm
SAPARD. Bħala riżultat, dawn ir-razez ġew inklużi wkoll fil-lista tar-razez lokali fil-
periklu eliġibbli għall-għajnuna skont l-RDP 2007-2013.

Konklużjonijiet 

Fuq il-bażi tar-risposta tal-awtoritajiet Bulgari u l-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni, il-
Kummissjoni ma sabitx evidenza ċara biex issostni l-ilment. Intbagħtet ittra ta’ qabel l-għeluq 
fil-25 ta’ Ġunju 2009. Il-petizzjonant ingħata xahar biex jipprovdi informazzjoni/evidenza 
ġdida li tista’ tindika ksur tal-liġi tal-Komunità. Ma waslet l-ebda risposta. Bħala riżultat, il-
Kummissjoni għalqet il-fajl dwar l-ilment bid-deċiżjoni tat-08/10/2009.


