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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0991/2011 af Svilen Radev, bulgarsk statsborger, om de bulgarske 
myndigheders manglende håndhævelse af bestemmelserne i Kommissionens 
forordning (EF) nr.796/2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og 
kontrolsystem

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at den bulgarske statsfond for landbruget i sin tid have nægtet ham 
støttetildeling under henvisning til overdeklarering af arealer. Andrageren anfægtede 
statsfondens afgørelse og anlagde retssag under henvisning til bestemmelserne om 
kontrolproceduren i Kommissionens forordning (EF) n r . 7 9 6 / 2 0 0 4  om 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det 
integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 
1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for 
direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere. Den administrative 
domstol gav andrageren medhold, men det ansvarlige betalingsorgan har hidtil nægtet at 
efterkomme dommen. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind og 
sikre, at EU's på området gældende bestemmelser bliver håndhævet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"Den 17. august og den 16. september 2011 modtog Kommissionen to klager, hvori 
andrageren gjorde indsigelser mod, at den bulgarske statsfond for landbruget afslog at 
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foretage betalinger i henhold til den generelle arealbetalingsordning (SAPS) og den 
komplementære nationale ordning for direkte betalinger (ND) under henvisning til 
overdeklarering af arealer.
Overordnet hævdede klageren, at hans firma, Agrobuls LTD, blev pålagt sanktioner for 
overdeklarering af arealer, og at den bulgarske statsfond for landbruget derfor nægtede at 
foretage betalinger i henhold til SAPS og ND.
Klageren ankede det ovennævnte afslag under henvisning til, at den bulgarske statsfond for 
landbruget ikke havde udført kontroller på stedet af de støtteberettigede områder på korrekt 
vis.
Forvaltningsdomstolen i Sofia og Bulgariens øverste forvaltningsdomstol ophævede den 
afgørelse, der var truffet af den bulgarske statsfond for landbruget. Men klageren angiver, at 
fonden stadig nægter at foretage betalingerne i henhold til SAPS og ND.

Kommissionens bemærkninger
I henhold til de aftaler, der gælder for, hvordan den fælles landbrugspolitik (FLP) skal 
fungere, har gennemførelsen af EU's støtteordninger inden for denne politiks rammer siden 
dens begyndelse været uddelegeret til medlemsstaterne, som har ansvaret for at effektuere 
FLP's regler og især udbetalingerne til støttemodtagerne.
Som en konsekvens af, at medlemsstaterne har ansvaret for at beskytte EU-budgettets 
økonomiske interesser, er det disses opgave at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at 
sikre sig, at støtten tildeles korrekt, samt at hindre og tage hånd om uregelmæssigheder. 
Ifølge de oplysninger, der fremgår af den sidste afgørelse, som blev truffet af den bulgarske 
statsfond for landbruget den 1. august 2011, blev de oprindelige oplysninger, selv om 
Bulgariens forvaltningsdomstole havde ophævet fondens første afgørelse af 
proceduremæssige grunde ved at erklære kontrollerne på stedet ulovmedholdelige, bekræftet 
gennem administrative kontroller via systemet til identifikation af landbrugsarealer.
Derfor mener den bulgarske statsfond for landbruget stadig, at klageren på grund af 
overdeklarering af arealer og deklarering af arealer, som ikke benyttes af ham, ikke er 
berettiget til at modtage betalinger i henhold til SAPS og ND.
Vurderingen af de oplysninger, der er indhentet under de administrative kontroller og 
kontroller på stedet, samt af anvendelsesområdet for den afgørelse, der er truffet af de 
nationale retsinstanser, ligger inden for de nationale myndigheders kompetenceområde, og 
Kommissionen kan ikke indsætte sin egen vurdering i stedet for de nationale myndigheders og 
gribe ind i de administrative procedurer i forbindelse med rettens afgørelse.
Derfor ser det ud som om, at løsningen på den situation, andrageren beskriver, må være at 
indanke fondens seneste afgørelse for en national domstol, som kan vurdere lovligheden af 
denne afgørelse.

Konklusion
Ud fra de oplysninger, som for øjeblikket er til rådighed, indeholder den sag, der er blevet 
rejst over for Kommissionen, ingen juridiske elementer, som kunne retfærdiggøre en 
indgriben fra Kommissionens side i den administrative håndtering af denne specielle sag, som 
falder inden for de nationale administrative eller retslige instansers kompetenceområde."
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