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RÉSZÉRE

Tárgy: Svilen Radev bolgár állampolgár által benyújtott 0991/2011. számú petíció a 
kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és 
ellenőrzési rendszer  végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló 796/2004/EK bizottsági rendelet rendelkezéseinek a 
bolgár hatóságok általi végre nem hajtásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat, hogy a bolgár mezőgazdasági állami alap annak idején 
megtagadta tőle a támogatást hivatkozással arra, hogy a valóságosnál nagyobb terület 
szerepelt a bevallásában. A petíció benyújtója megtámadta az állami alap határozatát és 
keresetet nyújtott be, hivatkozással a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen 
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők 
részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 
1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint 
integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló 796/2004/EK bizottsági rendeletnek az ellenőrzési eljárásra vonatkozó 
rendelkezéseire. A közigazgatási bíróság a petíció benyújtójának adott igazat, az illetékes 
kifizető ügynökség azonban mostanáig megtagadta, hogy eleget tegyen az ítéletben 
foglaltaknak. A petíció benyújtója ezért az Európai Parlament intézkedését kéri annak 
biztosítása érdekében, hogy érvényesítsék az Európai Unió e területen hatályos 
rendelkezéseit.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

A petíció benyújtója a Bizottsághoz benyújtott 2011. augusztus 17-i, illetve szeptember 16-i 
panaszában tiltakozását fejezte ki az ellen, hogy a bolgár állami mezőgazdasági alap 
elutasította az egységes területalapú támogatási rendszer (SAPS) és a kiegészítő nemzeti 
közvetlen kifizetési rendszer (ND) keretében a kifizetések végrehajtását a területekre 
vonatkozó túlzott mértékű bejelentésekre hivatkozva.
Lényegében a panaszos azt állította, hogy vállalkozását, az Agrobuls Ltd-t szankcionálták a 
területekre vonatkozó túlzott mértékű bejelentésekre hivatkozva, és ennek következtében a 
bolgár állami mezőgazdasági alap elutasította a SAPS- és az ND-kifizetések teljesítését.
A panaszos fellebbezett e döntés ellen, és azt állította, hogy az állami mezőgazdasági alap 
nem végezte el megfelelően a támogatásra jogosult területek helyszíni ellenőrzését.
A szófiai közigazgatási bíróság és a bolgár legfelsőbb bíróság megsemmisítette az állami 
mezőgazdasági alap határozatát. Mindazonáltal a panaszos szerint az alap továbbra sem 
hajlandó teljesíteni a SAPS- és az ND-kifizetéseket.

A Bizottság észrevételei
A közös agrárpolitika (KAP) működése tekintetében irányadó szabályok értelmében az 
európai uniós támogatási rendszerek e politika keretében történő végrehajtása – már a 
kezdetektől fogva – a tagállamok feladata, így az ő felelősségük a KAP szabályainak 
végrehajtása, különös tekintettel a kedvezményezetteknek járó kifizetések teljesítésére.
Tekintettel a tagállamok azon feladatára, hogy védelmezniük kell az uniós költségvetés 
pénzügyi érdekeit, a tagállamoknak meg kell tenniük minden szükséges intézkedést annak 
biztosítására, hogy a támogatások odaítélése megfelelően történjen, és megakadályozzák, 
illetve kezeljék az esetleges szabálytalanságokat.
Az állami mezőgazdasági alap legutóbbi, 2011. augusztus 1-jei határozatában foglaltak 
értelmében, jóllehet a bolgár közigazgatási bíróságok eljárási okokból megsemmisítették az 
alap első határozatát, kimondva a helyszíni ellenőrzések jogellenességét, az eredeti 
információkat megerősítették a telekkönyvi nyilvántartásban végzett hivatali ellenőrzések.
Ezért az állami mezőgazdasági alap még mindig úgy véli, hogy panaszos nem jogosult a 
SAPS- és az ND-kifizetésekre a területekre vonatkozó túlzott mértékű bejelentések és az 
általa nem használt területek bejelentése miatt.
A hivatali és a helyszíni ellenőrzések során szerzett információk, valamint a nemzeti szinten 
hozott ítélet értékelése a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik, és a Bizottság nem adhat 
értékelést a nemzeti hatóságok helyett, és nem avatkozhat bele az említett bírósági döntéssel 
kapcsolatos hivatali eljárásokba.
Ebből az következik, hogy a petíció benyújtója által leírt helyzetre úgy kell megoldást találni, 
hogy valamely nemzeti bíróságnál fellebbezést nyújtanak be az alap legutóbbi döntése ellen, 
amely bíróság értékelheti e döntés jogszerűségét.

Következtetés
A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság elé terjesztett ügy nem 
tartalmaz olyan jogi elemeket, amelyek indokolnák, hogy a Bizottság beavatkozzon ennek az 
egyedi esetnek a hivatali kezelésébe, amely a nemzeti közigazgatási bíróságok vagy polgári 
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bíróságok hatáskörébe tartozik.


