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Komisja Petycji

20.11.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0403/2008, którą złożył Boyko Stoyanov (Bułgaria), w sprawie apelu 
o wprowadzenie długoterminowych przepisów dotyczących odpowiedzialności 
różnych podmiotów w dziedzinie hodowli bydła oraz wdrożenia polityk rolnych 
w Republice Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję reprezentuje stowarzyszenie hodowli zwierząt ras autochtonicznych 
w Bułgarii. Protestuje on, ponieważ minister rolnictwa i żywności odmówił wydania 
pozwolenia na prowadzenie hodowli owiec rasy Daben, a Agencja wykonawcza ds. selekcji 
i reprodukcji bydła nie złożyła wniosku do Krajowego Funduszu Rolnictwa o poszerzenie 
dotacji o hodowlę siwego wołu bułgarskiego. Składający petycję uważa, że działania 
i polityka, którą realizuje Ministerstwo Rolnictwa i Agencja wykonawcza ds. selekcji 
i reprodukcji bydła mają na celu niezgodne z prawem promowanie prywatnych interesów 
i praktyk korupcyjnych oraz naruszenie konkurencji, na co przedstawia konkretne argumenty.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 września 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Składający petycję przesłał jednakowe pismo do Parlamentu i Komisji Europejskiej. Zostało 
ono zarejestrowane jako skarga i podjęto następujące działania:

- w piśmie z dnia 10 czerwca 2008 r. zwrócono się do skarżącego z pytaniem, 
czy ma zastrzeżenia co do ujawnienia bułgarskim władzom jego tożsamości. 
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- jego pismo zostało przekazane do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) w celu podjęcia odpowiednich działań. 

Argumenty składającego petycję/skarżącego obejmowały zarzuty dotyczące nieodpowiednich 
działań lub braku działań ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Żywności oraz Agencji 
wykonawczej ds. selekcji i reprodukcji bydła, które jakoby naruszyły bułgarskie 
ustawodawstwo dotyczące rolnictwa oraz stworzyły warunki sprzyjające niewłaściwemu 
wykorzystaniu środków UE. 

Skarżący podważa w szczególności następujące działania:

1) odmowę Agencji wykonawczej ds. selekcji i reprodukcji bydła dotyczącą złożenia wniosku 
do Krajowego Funduszu Rolnictwa o poszerzenie dotacji o hodowlę siwego wołu
bułgarskiego. 

2) decyzję odmowną ministra rolnictwa i żywności w odniesieniu do wydania pozwolenia 
na prowadzenie hodowli owiec rasy Daben.

3) certyfikat dotyczący hodowli owiec rasy Daben wydany przez Urząd Patentowy Republiki 
Bułgarskiej. 

Ponadto składający petycję krytykuje ustawę o zmianie i uzupełnieniu ustawy o hodowli 
bydła (Bułgarski Dziennik Urzędowy nr 51 z dnia 26 czerwca 2007 r.). 

W świetle znanych obecnie faktów można wysnuć następujące wnioski:

Unia Europejska daje państwom członkowskim możliwość zaoferowania wsparcia
na rzecz ochrony tradycyjnych ras miejscowych, których hodowla może zaniknąć.
W Bułgarii takie wsparcie zostało uwzględnione w programie przedakcesyjnym SAPARD
w ramach działania „metod produkcji rolnej mających chronić środowisko i utrzymać wieś” 
i jest kontynuowane w ramach działania „środowisko rolne” poakcesyjnego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 współfinansowanego przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW). 

Środki na rzecz rozwoju obszarów wiejskich współfinansowane przez Unię Europejską 
są uwzględnione w Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich utworzonych przez państwa 
członkowskie w ramach wspólnego zarządzania. Komisja Europejska zatwierdza te programy, 
ale to państwa członkowskie są odpowiedzialne za ich wdrażanie i, między innymi, 
zatwierdzanie poszczególnych projektów. 

W tym względzie kwestie poruszone w skardze/petycji dotyczą głównie bułgarskiego 
ustawodawstwa, a w mniejszym stopniu stosowania prawodawstwa UE. 

Tym niemniej pismo zostało przekazane do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF), ponieważ zawierało zarzuty dotyczące korupcji i ryzyka 
niewłaściwego wykorzystania środków UE, a także zarzuty potencjalnego konfliktu interesów 
w odniesieniu do Agencji wykonawczej ds. selekcji i reprodukcji, co mogło mieć wpływ 
na dostęp do środków UE (np. w ramach programu SAPARD i poakcesyjnego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich). 
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W odniesieniu do decyzji odmownej ministra rolnictwa i żywności dotyczącej wydania 
pozwolenia Komisja nie jest uprawniona do podejmowania działań w tym zakresie, ponieważ 
nie może ingerować w stosowanie krajowych zasad dotyczących honorowania i wydawania 
pozwoleń na selekcję i hodowlę owiec.

Wnioski

Zagadnienia poruszone w petycji odnoszą się do możliwych problemów strukturalnych, 
w które zaangażowane są właściwe władze krajowe i z tego względu podlegają 
kompetencjom władz krajowych.

W odniesieniu do domniemanego niewłaściwego wykorzystania funduszy UE Europejski 
Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych przeanalizował wyżej wymienione pismo 
i stwierdził, że nie zawiera ono żadnych informacji dotyczących faktycznych nadużyć: 
krytykuje jedynie bułgarskie struktury rolnictwa jako takie. 

Komisja nie bierze udziału ani w procedurze honorowania i wydawania pozwoleń
na selekcję i hodowlę bydła, ani w wyborze poszczególnych organizacji bądź projektów 
wsparcia w ramach programów współfinansowanych przez UE (SAPARD lub poakcesyjny 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Niemniej jednak pismo zostało zarejestrowane 
jako skarga (SG/CDC/2008/A/7508.--/I.). Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa zwróci
się do bułgarskich władz o wyjaśnienia w chwili otrzymania zgody na ujawnienie tożsamości 
skarżącego.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Po skierowaniu żądania udzielenia wyjaśnień Komisja Europejska otrzymała od władz 
Bułgarii następujące uwagi na temat rzekomych uchybień:

- W odniesieniu do odrzucenia wniosku stowarzyszenia hodowli zwierząt ras 
autochtonicznych w Bułgarii o rozszerzenie dotacji na hodowlę nie tylko na bydło rasy 
Iskar, lecz także na siwego wołu bułgarskiego:

Zważywszy na naukowy charakter sporu dotyczącego nazwy rasy siwego wołu
bułgarskiego oraz tego, czy siwy wół bułgarski i bydło rasy Iskar, dla którego bułgarski 
Urząd Patentowy wydał certyfikat nr 10725/1.07.2007, to dwa odrębne gatunki, 
oraz w celu uniknięcia wszelkich trudności podczas składania przez bułgarskich 
rolników wniosków w ramach programów europejskich, z początkiem 2008 r. 
w wiodącym europejskim laboratorium DNA rozpoczęto realizację programu badania 
DNA niektórych lokalnych ras bułgarskich. Jego wyniki rozstrzygną spór i pokażą, 
czy bydło należy do tej samej rasy, czy do różnych ras, a w tym drugim wypadku, 
określą skład poszczególnych stad. 

- W odniesieniu do decyzji ministra rolnictwa i żywności o nieudzieleniu licencji 
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na selekcję i hodowlę owiec rasy Daben:

Wniosek przedłożony przez stowarzyszenie hodowli zwierząt ras autochtonicznych 
w Bułgarii i dołączone do niego załączniki zostały przeanalizowane przez komisję 
powołaną na mocy zarządzenia ministra rolnictwa nr RD 09-7. Doraźna komisja 
odrzuciła wniosek z powodu niedostarczenia dokumentów wymaganych na mocy 
art. 29 ust. 1 bułgarskiej ustawy o hodowli zwierząt. Ponadto załączony program selekcji 
okazał się niezgodny z wymogami art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy o hodowli zwierząt. Jest on 
bardzo ogólny i nie pozwala na przetrwanie rasy. Nie ma on żadnych jasnych 
i konkretnych celów ani strategii hodowli owiec rasy Daben i zagraża przetrwaniu rasy.
Wniosek ten ma kluczowe znaczenie i opiera się na decyzji Komisji Europejskiej 
90/254/EWG. Art. 2 ust. 2 uprawnia władze państwa członkowskiego do odmowy 
uznania nowej organizacji lub stowarzyszenia hodowców, co też zaleciła komisja 
powołana na mocy zarządzenia ministra rolnictwa i żywności.

- W odniesieniu do rzekomego ograniczonego dostępu do wsparcia ze strony UE:

Środek 1.3 „Rozwój ekologicznych praktyk i działań rolniczych" w ramach programu 
SAPARD rozpoczął od wsparcia czterech ras: dwóch ras bydła (szarego wołu 
bułgarskiego i krótkorogiego bydła rasy Rhodope) oraz dwóch ras owiec (Karakachan 
i miedzianych Shumen). Włączenie czterech ras do programu SAPARD było możliwe 
dzięki umowie o współpracy zawartej przez Ministerstwo Rolnictwa i Żywności oraz 
Agencję na rzecz Rozwoju i Współpracy Konfederacji Szwajcarskiej. Z myślą o jednym 
z przedsięwzięć (ochrona rzadkich ras lokalnych) finansowanych przez rząd Szwajcarii 
powołano stowarzyszenie hodowli zwierząt ras autochtonicznych w Bułgarii.
Po zatwierdzeniu programów hodowli przez ministra rolnictwa i żywności 
zidentyfikowano zwierzęta i właścicieli czterech lokalnych ras. Dzięki zgromadzonym 
danym zwierzęta zyskały uprawnienia do wsparcia ze strony programu SAPARD.
W rezultacie rasy te wpisano również na listę zagrożonych ras lokalnych uprawnionych 
do otrzymywania pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013.

Wnioski

Na podstawie odpowiedzi udzielonej przez władze Bułgarii i obserwacji Komisji Europejskiej 
Komisja nie dostrzegła wyraźnych dowodów uzasadniających skargę. Dnia 25 czerwca 
2009 r. przesłano pierwsze wstępne pismo dotyczące zamknięcia sprawy. Skarżący otrzymał 
jeden miesiąc na dostarczenie nowych informacji/dowodów, które mogą wskazać 
na naruszenie prawa wspólnotowego. Nie wpłynęła żadna odpowiedź. W rezultacie na mocy 
decyzji z dnia 8 października 2009 r. Komisja Europejska zamknęła rozpatrywanie skargi.


