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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0403/2008, adresată de Boyko Stoyanov, de cetățenie bulgară, 
privind apelul pentru reglementări pe termen lung ale responsabilităților 
diferitelor părți implicate în domeniul creșterii animalelor și punerea în 
aplicare a politicilor agricole în Republica Bulgaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reprezintă Asociația pentru creșterea raselor indigene din Bulgaria. Acesta 
protestează deoarece Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a refuzat eliberarea unui 
permis de creștere a animalelor pentru specia de oi Daben și deoarece Agenția Executivă de 
selecție și reproducere a animalelor nu va înainta o propunere către Fondul de stat pentru 
agricultură pentru ca subvenția să fie extinsă la specia de bovine gri din Bulgaria. Acesta este 
de părere că politica pusă în aplicare și acțiunile Ministerului Agriculturii și ale Agenției 
Executive de selecție și reproducere a animalelor au ca obiectiv promovarea ilegală a 
interesului personal, alimentează corupția și denaturează concurența, aducând argumente 
specifice în sprijinul afirmațiilor sale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 septembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Petiționarul a adresat câte o petiție atât Parlamentului, cât și Comisiei. Petiția sa către Comisie 
a fost înregistrată ca plângere și s-au luat deja următoarele măsuri: 

- printr-o scrisoare din 10 iunie 2008, reclamantul a fost întrebat dacă este de acord cu 
dezvăluirea identității sale autorităților bulgare 
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- petița sa a fost transmisă Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) pentru a se 
decide măsurile de luat în continuare.

Acuzațiile petiționarului/reclamantului se referă la luarea unor măsuri inadecvate sau refuzul 
luării unor măsuri de către Ministerul Agriculturii și Alimentației și de către Agenția 
executivă de selecție și reproducere a animalelor, ceea ce ar reprezenta încălcări ale legislației 
bulgare în domeniul agriculturii și ar putea crea condiții pentru utilizarea ilicită a fondurilor 
europene. 

În special, reclamantul contestă următoarele acțiuni:

1) refuzul Agenției executive de selecție și reproducere a animalelor de a solicita acordarea 
unui ajutor din Fondul agricol de stat pentru rasa de bivol gri din Bulgaria. 

2) refuzul Ministerul Agriculturii și Alimentației de a acorda o autorizație pentru creșterea și 
selecția rasei ovine Daben.

3) brevetul acordat de Oficiul de Brevete al Republicii Bulgaria pentru rasa ovină Daben. 

De asemenea, reclamantul critică Legea de modificare și completare a Legii privind creșterea 
animalelor (Monitorul Oficial al Republicii Bulgaria nr. 51 din 26 iunie 2007). 

În lumina faptelor cunoscute până la acest moment, se pot face următoarele observații:

Uniunea Europeană oferă statelor membre posibilitatea de a acorda sprijin în vederea 
conservării raselor animale tradiționale de pe plan local aflate în pericol de dispariție din 
agricultură. În cazul Bulgariei, un astfel de sprijin a fost inclus în programul SAPARD de 
preaderare ca parte a măsurilor privind „metodele de producție agricolă destinate protecției 
mediului și conservării zonelor rurale” și este continuat prin măsurile de agro-mediu din 
Programul de dezvoltare rurală post-aderare 2007-2013, susținut prin Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR). 

Măsurile de dezvoltare rurală finanțate de Uniunea Europeană sunt incluse în programele de 
dezvoltare rurală ale statelor membre în contextul gestionării partajate. Comisia Europeană 
aprobă aceste programe, dar responsabilitatea pentru punerea în aplicare a acestora și, inter 
alia, aprobarea proiectelor individuale revine statelor membre. 

În această privință, chestiunile semnalate în plângere/petiție sunt legate, în principal, de 
legislația națională din Bulgaria și, într-o măsură mai mică, de punerea în aplicare a legislației 
comunitare. 

Totuși, petiția a fost transmisă Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), deoarece 
făcea referire la acte de corupție și riscuri legate de folosirea ilicită a fondurilor comunitare, 
precum și posibile conflicte de interese în ceea ce privește rolul Agenției executive pentru 
selecția și reproducerea animalelor, ceea ce ar putea avea implicații legate de accesul la 
sprijinul din partea UE (de exemplu, în cadrul programului SAPARD și al Programului de 
dezvoltare rurală post-aderare). 
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Concret, în ceea ce privește refuzul Ministerului Agriculturii și Alimentației de a acorda 
autorizația menționată anterior, Comisia nu are atribuții care să îi permită să intervină în acest 
caz, deoarece nu se poate implica în aplicarea reglementărilor naționale privind recunoașterea 
și acordarea autorizațiilor pentru selecția și creșterea raselor ovine. 

Concluzii

Chestiunile menționate în petiție se referă la posibile probleme structurale care țin de 
autoritățile naționale competente și, prin urmare, intră sub incidența atribuțiilor acestora. 

În ceea ce privește posibila folosire în scopuri ilicite a fondurilor comunitare, OLAF a 
examinat petiția și a concluzionat că aceasta nu se referă la situații concrete de fraudă, ci 
prezintă doar critici aduse structurilor agricole din Bulgaria ca atare. 

Procedurile de recunoaștere și acordare a autorizațiilor pentru selecția și creșterea raselor 
animale, precum și selecția organizațiilor individuale sau a proiectelor care pot beneficia de 
sprijin în cadrul programelor comunitare (SAPARD sau Programul de dezvoltare rurală post-
aderare) nu intră în atribuțiile Comisiei. Totuși, petiția a fost înregistrată ca plângere 
(SG/CDC/2008/A/7508.--/I.) De îndată ce va primi permisiunea de a dezvălui identitatea 
reclamantului, DG AGRI se va adresa autorităților bulgare pentru a obține clarificări.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

În urma cererii sale de clarificare, Comisia a primit următoarele observații din partea 
autorităților bulgare privind pretinsele lipsuri:

- În ceea ce privește cererea soldată cu refuz a Asociației pentru creșterea raselor indigene 
din Bulgaria privind extinderea unei subvenții la rasa de bovine gri din Bulgaria, pe 
lângă rasa de bovine Iskar:

Având în vedere natura științifică a disputei cu privire la denumirea rasei de bovine gri 
din Bulgaria și la stabilirea faptului dacă aceasta și rasa de bovine Iskar, pentru care 
Oficiul de brevete din Bulgaria a eliberat certificatul nr. 10725/1.7.2007, constituie două 
rase diferite și pentru a evita orice dificultate care ar putea apărea atunci când fermele 
bulgare solicită fonduri de la programe europene, la începutul lui 2008, la un important 
laborator european de testare a ADN-ului, a fost creat un program de testare a ADN-ului 
anumitor rase locale din Bulgaria. Acesta va pune capăt disputei și va arăta dacă 
bovinele aparțin unor rase diferite sau aceleiași rase, caz în care se va indica din ce 
șepteluri fac parte fiecare.

- În ceea ce privește decizia Ministerului Agriculturii și Alimentației de a nu elibera o 
autorizație pentru creșterea și selecția rasei de ovine Daben:

Cererea prezentată de Asociația pentru creșterea raselor indigene din Bulgaria și anexele 
la aceasta au fost examinate de o comisie numită prin Ordinul nr. RD 09-7 al 
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Ministerului Agriculturii. Comisia ad-hoc a respins cererea pe motivul neprezentării 
documentelor prevăzute la articolul 29 alineatul (1) din Legea privind creșterea animalelor 
din Bulgaria. În plus, programul de selecție anexat nu respecta cerințele prevăzute la 
articolul 29 alineatele (1) și (4) din Legea privind creșterea animalelor. Acesta era foarte 
general și nu permitea păstrarea rasei; nu conținea obiective clare și specifice sau o 
strategie de creștere a oilor Daben și punea în pericol păstrarea rasei. Această concluzie 
este extrem de importantă și se bazează pe Decizia Comisiei 90/254/CEE. Articolul 2
alineatul (2) dă autorităților din statele membre dreptul de a refuza recunoașterea unei 
noi organizații sau asociații de crescători, lucru pe care comisia l-a pus în aplicare prin 
ordinul Ministerului Agriculturii și Alimentației.

- În ceea ce privește acuzația de acces limitat la sprijinul acordat de UE:

Măsura 1.3 „Dezvoltarea unor practici agricole care respectă mediul” din programul 
SAPARD a oferit la început sprijin pentru patru rase: două rase de bovine (bovine gri 
din Bulgaria și bovine Rodopi cu coarne scurte) și două rase de ovine (Karakachan și 
Shumen). Includerea celor patru rase în programul SAPARD a fost posibilă prin 
Momerandumul de cooperare dintre Ministerul Agriculturii și Alimentației și Agenția 
pentru cooperare și dezvoltare a Confederației Elvețiene. Pentru unul din proiecte 
(conservarea raselor locale rare), finanțat de guvernul elvețian, a fost creată Asociația 
pentru creșterea raselor indigene din Bulgaria. După aprobarea de către Ministerul 
Agriculturii și Alimentației a programelor de creștere ale acesteia, au fost identificate 
animalele și proprietarii de animale din cele patru rase locale; aceste date au servit pentru a 
stabili caracterul eligibil pentru sprijin SAPARD al animalelor. În consecință, aceste rase 
au fost incluse, de asemenea, pe lista raselor locale aflate în pericol eligibile pentru a 
primi ajutor în cadrul planului de dezvoltare rurală 2007-2013.

Concluzii

Pe baza răspunsului autorităților bulgare și al observațiilor Comisiilor, Comisia nu a 
identificat dovezi clare care să susțină plângerea. Înainte de închiderea cazului, a fost trimisă 
o scrisoare în data de 25 iunie 2009. Autorului plângerii i s-a acordat o lună pentru a furniza 
informații/dovezi noi care ar putea releva o încălcare a legislației comunitare. Nu s-a primit 
niciun răspuns. În consecință, prin decizia sa din 8 octombrie 2009, Comisia a închis dosarul 
privind plângerea în cauză.


