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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0991/2011, του Svilen Radev, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη μη εφαρμογή από τις βουλγαρικές αρχές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
796/2004 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την 
εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι το βουλγαρικό κρατικό ταμείο γεωργίας αρνήθηκε κάποτε να 
του παράσχει ενίσχυση με την αιτιολογία ότι υπερέβαλε κατά τη δήλωση των εκτάσεών του. 
Ο αναφέρων κατήγγειλε την απόφαση του κρατικού ταμείου και άσκησε αγωγή 
παραπέμποντας στις διατάξεις που αφορούν τις διαδικασίες ελέγχου και περιλαμβάνονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα 
άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων 
καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς. Το διοικητικό δικαστήριο εξέδωσε απόφαση υπέρ 
του αναφέροντος, αλλά οι αρμόδιες αρχές πληρωμών ακόμη δεν έχουν συμμορφωθεί προς 
την απόφαση. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει 
και να διασφαλίσει την εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων της ΕΕ εν προκειμένω.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012.
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Στις 17 Αυγούστου και στις 16 Σεπτεμβρίου 2011, η Επιτροπή έλαβε δύο καταγγελίες στις 
οποίες ο αναφέρων ενίστατο στην άρνηση του βουλγαρικού κρατικού ταμείου γεωργίας να 
καταβάλει ενισχύσεις βάσει του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) και του 
καθεστώτος συμπληρωματικών εθνικών άμεσων ενισχύσεων λόγω του ότι ο αναφέρων 
υπερέβαλε κατά τη δήλωση των εκτάσεων.
Κατ' ουσίαν, ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε ότι επιβλήθηκε πρόστιμο στην εταιρεία του, 
Agrobuls LTD, για δήλωση εκτάσεων μεγαλύτερων από τις πραγματικές και, κατά συνέπεια, 
το βουλγαρικό κρατικό ταμείο γεωργίας αρνήθηκε να καταβάλει τις ενισχύσεις ΚΕΣΕ και τις 
εθνικές άμεσες ενισχύσεις.
Ο καταγγέλλων προσέφυγε κατά της προαναφερθείσας αρνητικής απόφασης με την 
αιτιολογία ότι το κρατικό ταμείο γεωργίας δεν εκτέλεσε σωστά τα καθήκοντά του κατά τους 
επιτόπιους ελέγχους των επιλέξιμων εκτάσεων.
Το διοικητικό δικαστήριο της Σόφιας και το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Βουλγαρίας 
ακύρωσαν την απόφαση του κρατικού ταμείου γεωργίας. Ωστόσο, ο καταγγέλλων 
ενημερώνει ότι το ταμείο εξακολουθεί να αρνείται την καταβολή των ενισχύσεων ΚΕΣΕ και 
των άμεσων εθνικών ενισχύσεων.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
Βάσει των συμφωνιών που διέπουν τη λειτουργία της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), 
από τη στιγμή που αυτή άρχισε να ισχύει έχει ανατεθεί στα κράτη μέλη η εφαρμογή των 
καθεστώτων ενίσχυσης της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ και τους έχει δοθεί αρμοδιότητα να 
εφαρμόζουν τους κανόνες της ΚΓΠ και ειδικότερα να καταβάλλουν τις ενισχύσεις στους 
δικαιούχους.
Ως επακόλουθο της αρμοδιότητάς τους να προστατεύουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ 
σε σχέση με τον προϋπολογισμό, εναπόκειται στα κράτη μέλη να λαμβάνουν όλα τα 
απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι ενισχύσεις χορηγούνται σωστά, καθώς και για 
να αποτρέπουν και να διαχειρίζονται τις παρατυπίες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται στην τελευταία απόφαση του κρατικού ταμείου 
γεωργίας, της 1ης Αυγούστου 2011, παρ 'όλο που τα διοικητικά δικαστήρια της Βουλγαρίας 
ακύρωσαν την πρώτη απόφαση του ταμείου για διαδικαστικούς λόγους δηλώνοντας ότι οι 
επιτόπιοι έλεγχοι ήταν παράνομοι, η αρχική πληροφορία επιβεβαιώθηκε από διοικητικούς 
ελέγχους μέσω του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων.
Ως εκ τούτου, το κρατικό ταμείο γεωργίας εξακολουθεί να φρονεί ότι ο καταγγέλλων δεν 
δικαιούται να λάβει τις ενισχύσεις ΚΕΣΕ και τις εθνικές άμεσες ενισχύσεις διότι δήλωσε 
εκτάσεις μεγαλύτερες από τις πραγματικές και εκτάσεις των οποίων δεν έκανε χρήση ο ίδιος.
Η εκτίμηση των πληροφοριών που προέκυψαν κατά τους διοικητικούς και επιτόπιους 
ελέγχους καθώς και του πεδίου εφαρμογής της απόφασης που εξέδωσε το εθνικό δικαστήριο 
εναπόκειται στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών και η Επιτροπή δεν μπορεί να προβεί σε 
εκτιμήσεις αντί των εθνικών αρχών ούτε και να παρέμβει σε διοικητικές διαδικασίες που 
έχουν σχέση με την απόφαση του δικαστηρίου. 
Συνεπώς, προκύπτει ότι το μέσο για την αντιμετώπιση της κατάστασης που περιγράφει ο 
αναφέρων έγκειται στην προσφυγή κατά της τελευταίας απόφασης του ταμείου σε εθνικό 
δικαστήριο, το οποίο είναι σε θέση να εξετάσει τη νομιμότητα της εν λόγω απόφασης.
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Συμπέρασμα
Βάσει των διαθέσιμων επί του παρόντος πληροφοριών, η υπόθεση που εξέτασε η Επιτροπή 
δεν περιέχει νομικά στοιχεία που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν παρέμβαση της 
Επιτροπής στην διοικητικό χειρισμό της εν λόγω μεμονωμένης υπόθεσης, η οποία εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα των εθνικών εξωδικαστικών οργάνων επίλυσης διοικητικών διαφορών ή 
των εθνικών δικαστηρίων.


