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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0991/2011 dėl to, kad Bulgarijos valdžios institucijos 
neįgyvendina Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004, nustatančio išsamias 
kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos 
administravimo ir kontrolės sistemos įgyvendinimo taisykles, kurią pateikė 
Bulgarijos pilietis Svilen Radev

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad Bulgarijos valstybinis žemės ūkio fondas kartą atsisakė jam 
suteikti paramą dėl pernelyg didelio deklaruoto ploto. Peticijos pateikėjas užginčijo 
Valstybinio fondo sprendimą ir pateikė ieškinį, susijusį su Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 796/2004, nustatančio išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir 
integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės 
ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, 
įgyvendinimo taisykles nuostatomis dėl kontrolės procedūrų. Administracinio teismo 
sprendimas buvo palankus peticijos pateikėjui, tačiau kompetentingos mokėjimo institucijos 
vis dar nesilaiko sprendimo. Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento imtis 
veiksmų ir užtikrinti, kad būtų taikomos galiojančios ES priemonės šiuo klausimu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„2011 m. rugpjūčio 17 d. ir rugsėjo 16 d. Komisija gavo du skundus, kuriuose peticijos 
pateikėjas nesutiko su Bulgarijos valstybinio žemės ūkio fondo atsisakymu atlikti mokėjimus 
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pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą (VIPS) ir papildomų nacionalinių tiesioginių 
išmokų (PNTI) schemą dėl pernelyg didelio deklaruoto ploto.
Iš esmės skundo pateikėjas teigia, kad jo bendrovei „Agrobuls LTD“ buvo pritaikyta sankcija 
už pernelyg didelius deklaruotus plotus ir dėl to Bulgarijos valstybinis žemės ūkio fondas 
atsisakė mokėti pagal VIPS ir PNTI. 
Skundo pateikėjas apskundė šį sprendimą ir teigia, kad Valstybinis žemės ūkio fondas
neteisingai atliko reikalavimus atitinkančių plotų patikras vietoje.
Sofijos administracinis teismas ir Bulgarijos Aukščiausiasis administracinis teismas panaikino 
Valstybinio žemės ūkio fondo sprendimą. Tačiau skundo pateikėjas nurodo, kad fondas vis 
tiek atsisako atlikti mokėjimus pagal VIPS ir PNTI schemas.

Komisijos pastabos
Pagal teisės aktus, kuriais reglamentuojamas bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) veikimas, 
nuo pat šios politikos įgyvendinimo pradžios pagal ją vykdomų Europos Sąjungos paramos 
schemų įgyvendinimas perduotas valstybėms narėms, kurios atsakingos už BŽŪP ir ypač 
mokėjimų paramos gavėjams taisyklių įgyvendinimą.
Būdamos atsakingos už ES biudžeto finansinių interesų apsaugą, valstybės narės privalo imtis 
visų reikalingų priemonių, kuriomis būtų užtikrintas tinkamas subsidijų skyrimas ir užkirstas 
kelias pažeidimams ir jie būtų nagrinėjami. 
Pagal paskutiniame 2011 m. rugpjūčio 1 d. Valstybinio žemės ūkio fondo sprendime pateiktą 
informaciją nepaisant to, kad Bulgarijos administraciniai teismai panaikino pirmą fondo 
sprendimą ir nurodė, kad patikrinimai vietoje buvo neteisėti, atlikus administracinius 
patikrinimus per Žemės sklypų identifikavimo sistemą buvo patvirtinta pradinė informacija.
Todėl Valstybinis žemės ūkio fondas vis dar mano, kad skundo pateikėjas neturi teisės gauti 
VIPS išmokas ir PNTI dėl pernelyg didelių deklaruotų ir deklaruotų, tačiau jo nenaudojamų 
plotų.
Per administracinius patikrinimus ir patikrinimus vietoje gautos informacijos ir nacionalinės 
jurisdikcijos pateiktų sprendimų taikymo srities patvirtinimas yra nacionalinių valdžios 
institucijų kompetencijos sritis, ir Komisija negali savo vertinimu pakeisti nacionalinių 
valdžios institucijų vertinimo ir kištis į su teismo sprendimu susijusias administracines 
procedūras.
Todėl manytina, kad peticijos pateikėjo aprašytos padėties sprendimas turėtų būti rastas 
teikiant apeliacinį skundą dėl paskutinio fondo sprendimo nacionaliniam teismui, kuris gali 
įvertinti tokio sprendimo teisėtumą.

Išvada
Atsižvelgiant į šiuo metu turimą informaciją, Komisijai pateiktu nagrinėti atveju nėra teisės 
aspektų, kuriais būtų galima pagrįsti Komisijos kišimąsi į šio atskiro atvejo, kuris patenka į 
nacionalinių administracinių ar teisingumo teismų kompetenciją, administracinį nagrinėjimą.“


