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Betreft: Verzoekschrift 0403/2008, ingediend door Boyko Stoyanov (Bulgaarse 
nationaliteit), over het op de lange termijn reguleren van de 
verantwoordelijkheden van de verschillende bij de veeteelt betrokken 
partijen en het implementeren van landbouwbeleid in de Republiek 
Bulgarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vertegenwoordigt de vereniging voor het fokken van inheemse rassen in Bulgarije. 
Hij protesteert omdat de minister van Landbouw en voedsel weigerde een fokvergunning 
voor Dabenschapen af te geven en omdat het uitvoerend agentschap voor de selectie en 
voortplanting van vee geen subsidieverzoek voor het Bulgaarse grijze ossenras wilde 
indienen bij het Nationaal Landbouwfonds. Hij gelooft dat het gevoerde beleid en de 
genomen maatregelen van het ministerie van Landbouw en het uitvoerend agentschap voor 
de selectie en voortplanting van vee onwettige bevordering van private belangen in de hand 
werken, corruptiepraktijken aanmoedigen en tot concurrentievervalsing leiden en geeft een 
specifieke argumentatie ter ondersteuning hiervan.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 september 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.
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I. Het verzoekschrift 

Indiener stuurde zowel het Parlement als de Commissie dezelfde correspondentie. Zijn 
brief aan de Commissie is als klacht geregistreerd, en de volgende maatregelen zijn 
reeds genomen: 

- klager is op 10 juni 2008 door middel van een brief verzocht of hij bezwaar heeft 
tegen het bekendmaken van zijn identiteit aan de Bulgaarse autoriteiten. 

- zijn brief is overgedragen aan het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) 
voor een passend vervolgonderzoek. 

De eisen van indiener/klager omvatten beschuldigingen jegens het ministerie van 
Landbouw en voedsel en het uitvoerend agentschap voor de selectie en voortplanting 
van vee inzake ongeoorloofd handelen en een gebrek aan handelen, waardoor de 
Bulgaarse landbouwwetgeving wordt geschonden en er mogelijk voorwaarden worden 
geschapen voor ongeoorloofd gebruik van EU-gelden. 

Klager vecht met name de volgende zaken aan:

1) De weigering van het uitvoerend agentschap voor de selectie en voortplanting van 
vee een voorstel in te dienen bij het Nationaal Landbouwfonds voor het verlenen van 
subsidie voor het Bulgaarse grijze ossenras. 

2) Het besluit van de minister van Landbouw en voedsel om geen vergunning te 
verstrekken voor de selectie en het fokken van Dabenschapen.

3) Het door het octrooibureau van de Republiek Bulgarije afgegeven certificaat 
betreffende Dabenschapen. 

Bovendien heeft hij kritiek op de wet inzake de wijziging en aanvulling van de wet op 
het fokken van vee (Bulgaarse staatscourant nr. 51 van 26 juni 2007). 

II. De opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift 

In het kader van de op dit moment bekende feiten kunnen de volgende opmerkingen 
worden gemaakt:

De Europese Unie geeft de lidstaten de mogelijkheid om ondersteuning te bieden voor 
het behoud van traditionele lokale rassen die het gevaar lopen niet behouden te blijven 
voor de veeteelt. In Bulgarije was een dergelijke ondersteuning opgenomen in het 
pretoetredingsprogramma voor landbouw en plattelandsontwikkeling (Sapard) in het 
kader van de maatregel 'landbouwproductiemethoden die zijn ontworpen met het oog 
op milieubescherming en natuurbeheer', en is deze vervolgens voortgezet krachtens de 
'agromilieumaatregel' van het posttoetredingsprogramma voor plattelandsontwikkeling 
2007-2013, dat wordt ondersteund door het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO). 
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De door de Europese Unie gefinancierde maatregelen voor plattelandsontwikkeling 
maken deel uit van de programma’s voor plattelandsontwikkeling die door de lidstaten 
zijn vastgesteld in het kader van gedeeld beheer. De Europese Commissie geeft haar 
goedkeuring aan deze programma’s, maar de lidstaten zijn verantwoordelijk voor de 
tenuitvoerlegging ervan en onder andere ook voor de goedkeuring van individuele 
projecten. 

In dit opzicht vallen de zaken die in de klacht/het verzoekschrift aan de orde worden 
gesteld hoofdzakelijk onder de Bulgaarse nationale wetgeving, en zijn deze in mindere 
mate gekoppeld aan de toepassing van de communautaire wetgeving. 

De brief was echter gericht aan het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), 
aangezien er beschuldigingen in waren opgenomen met betrekking tot corruptie en het 
gevaar van misbruik van EU-gelden, alsmede beschuldigingen inzake mogelijke 
belangenconflicten aan de zijde van het uitvoerend agentschap voor de selectie en 
voortplanting van vee, wat gevolgen zou kunnen hebben voor de toegang tot steun van 
de Europese Unie (door middel van bijvoorbeeld het Sapard-programma of het 
posttoetredingsprogramma voor plattelandsontwikkeling). 

De Commissie heeft, met name met betrekking tot het besluit van de minister van 
Landbouw en voedsel om geen vergunning te verstrekken, niet de bevoegdheid om zich 
te mengen in de toepassing van nationale wetgeving inzake het erkennen en 
verstrekken van vergunningen voor de selectie en de voortplanting van schapenrassen. 

III. Conclusies

De in de brief aangehaalde zaken verwijzen naar mogelijke structurele problemen waar 
de bevoegde nationale autoriteiten bij betrokken zijn, en vallen derhalve binnen het 
toepassingsgebied van de bevoegdheden van de nationale autoriteiten. 

Wat betreft het veronderstelde misbruik van EU-gelden heeft OLAF na bestudering van 
de brief geconcludeerd dat daarin geen feitelijke kenmerken van fraude naar voren 
worden gebracht, maar dat de Bulgaarse landbouwstructuren als zodanig worden 
bekritiseerd. 

De Commissie is niet betrokken bij de procedures voor erkenning en verstrekking van 
vergunningen voor de selectie en het fokken van vee, en evenmin bij de selectie van 
individuele organisaties of projecten voor steun middels door de EU ondersteunde 
programma’s (Sapard of het posttoetredingsprogramma voor plattelandsontwikkeling). 
Desalniettemin werd deze brief als klacht geregistreerd (SG/CDC/2008/A/7508.--/I.).
Het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling zal ter opheldering van 
deze zaak contact opnemen met de Bulgaarse autoriteiten, zodra volgens verzoek 
toestemming is verleend om de identiteit van klager bekend te maken.
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4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009.

Ten vervolge op haar verzoek om opheldering ontving de Commissie het volgende 
commentaar van de Bulgaarse autoriteiten op de vermeende tekortkomingen:

- Met betrekking tot het afgewezen verzoek van de vereniging voor het fokken van 
inheemse rassen in Bulgarije om de subsidieverlening niet te beperken tot het Iskar 
runderras, maar uit te breiden met het Bulgaarse grijze runderras:

Gezien de wetenschappelijke aard van het geschil over de benaming van het Bulgaarse 
grijze runderras en de vraag of er bij dit ras en het Iskar runderras waarvoor het 
Bulgaarse octrooibureau certificaatnummer 10725/1.07.2007 heeft afgegeven, sprake 
is van twee verschillende rassen, en om eventuele problemen te voorkomen wanneer 
Bulgaarse landbouwbedrijven aanvragen indienen voor Europese programma’s, loopt 
er sinds begin 2008 bij een vooraanstaand Europees DNA-laboratorium een 
programma om het DNA te testen van bepaalde plaatselijke Bulgaarse rassen. Dit zal 
leiden tot een oplossing voor het geschil en aantonen of het vee al dan niet tot 
verschillende rassen behoort en zo ja, wat van elk de kudden zijn.

- Met betrekking tot het besluit van de minister van landbouw en voeding om geen 
vergunning te verlenen voor het selecteren en fokken van Dabenschapen:

Het verzoekschrift met bijlagen dat was ingediend door de vereniging voor het fokken 
van inheemse rassen in Bulgarije, werd onderzocht door een commissie die bij besluit 
nr. RD 09-7 door de minister van landbouw was ingesteld. De ad-hoccommissie wees 
het verzoek af, omdat de op grond van artikel 29, lid 1 van de Bulgaarse wet op de 
veeteelt vereiste documenten niet waren overgelegd. Bovendien voldeed het 
bijgevoegde selectieprogramma niet aan de eisen van artikel 29, lid 1, onder 4 van de 
wet op de veeteelt. Het programma is zeer algemeen en is niet zodanig dat het ras door 
het programma in stand wordt gehouden. Het heeft geen heldere en specifieke 
doeleinden of strategie voor het fokken van Dabenschapen en brengt de instandhouding 
van het ras in gevaar. Deze bevinding is van vitaal belang en gebaseerd op Beschikking 
90/254/EEG van de Commissie. Artikel 2, lid 2 geeft de autoriteiten van een lidstaat 
het recht om een nieuwe organisatie of vereniging van fokkers niet te erkennen, 
hetgeen overeenkomt met het besluit van de door de minister van landbouw en voeding 
ingestelde commissie.

- Met betrekking tot uw stelling ten aanzien van beperkte toegang tot ondersteuning door 
de EU:

Maatregel 1.3 “Ontwikkeling van milieuvriendelijke landbouwmethoden” van het 
Sapard-programma begon met ondersteuning voor vier rassen: twee runderrassen 
(Bulgaarse grijze runderen en Rodope shorthorns en twee schapenrassen (het 
Karakachan en het koperrode Shumen). De opname van de vier rassen in het Sapard-
programma werd mogelijk gemaakt door het memorandum van samenwerking tussen 
het ministerie van landbouw en voeding en het confederale Zwitserse agentschap voor 
ontwikkeling en samenwerking. Voor een van de projecten (instandhouding van 
zeldzame lokale rassen) die door de Zwitserse regering worden gefinancierd, werd de 
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vereniging voor het fokken van inheemse rassen in Bulgarije opgericht. Nadat de 
minister van landbouw en voeding haar fokprogramma’s had goedgekeurd, werden de 
dieren en eigenaren van de vier plaatselijke rassen bekendgemaakt; deze gegevens 
dienden om de dieren in aanmerking te laten komen voor ondersteuning vanuit Sapard. 
Als gevolg daarvan zijn deze rassen ook opgenomen op de lijst van bedreigde 
plaatselijke rassen die in aanmerking komen voor ondersteuning op grond van het plan 
voor plattelandsontwikkeling 2007-2013.

Conclusies

Op basis van het antwoord van de Bulgaarse autoriteiten en het commentaar van de 
Commissie, vond de Commissie geen duidelijk bewijs ter ondersteuning van de klacht. Op 
25 juni 2009 werd een brief verzonden waarin het voornemen om de zaak te sluiten werd 
aangekondigd. De klager kreeg een maand de tijd om nieuwe informatie of nieuw bewijs te 
verstrekken met betrekking tot een eventuele schending van het communautaire recht. Er is 
geen antwoord ontvangen. Daarom heeft de Commissie middels haar besluit van 8 oktober 
2009 het dossier met betrekking tot de klacht gesloten.


