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Temats: Lūgumraksts Nr. 0991/2011, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Svilen 
Radev, par to, ka Bulgārijas varas iestādes neīsteno Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 796/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai ieviestu 
savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles 
sistēmu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Bulgārijas Valsts lauksaimniecības fonds vienu reizi 
atteicās piešķirt viņam atbalstu, pamatojoties uz platību deklarēšanas pārsniegšanu. 
Lūgumraksta iesniedzējs apstrīdēja Valsts lauksaimniecības fonda lēmumu un ierosināja lietu, 
atsaucoties uz noteikumiem par kontroles procedūrām Komisijas Regulā (EK) Nr. 796/2004, 
ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai ieviestu savstarpēju atbilstību, modulāciju un 
integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1782/2003, ar ko ievieš kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem. Administratīvā 
tiesa lēma par labu lūgumraksta iesniedzējam, bet kompetentās maksājumu iestādes vēl nav 
izpildījušas spriedumu. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties un 
nodrošināt, lai tiktu piemēroti ES spēkā esošie noteikumi, kas attiecas uz šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 20. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Komisija 2011. gada 17. augustā un 16. septembrī saņēma divas sūdzības, kurās lūgumraksta 
iesniedzējs protestēja pret Bulgārijas Valsts lauksaimniecības fonda atteikumu veikt 
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maksājumus saskaņā ar vienotā platībmaksājuma shēmu (SAPS) un papildu valsts tiešo (VT) 
maksājumu shēmu, pamatojoties uz platību deklarēšanas pārsniegšanu.
Būtībā sūdzības iesniedzējs apgalvoja, ka viņa uzņēmumam Agrobuls LTD tika piemērotas 
sankcijas par platību deklarēšanas pārsniegšanu un tādēļ Bulgārijas Valsts lauksaimniecības 
fonds atteicās veikt SAPS un VT maksājumus.
Sūdzības iesniedzējs iepriekš minēto atteikumu pārsūdzēja, norādot uz to, ka Valsts 
lauksamniecības fonds uz vietas pareizi nepārbaudīja platības, par kurām ir tiesības uz 
maksājumiem.
Sofijas Administratīvā tiesa un Bulgārijas Augstākā administratīvā tiesa anulēja Valsts 
lauksaimniecības fonda lēmumu. Tomēr sūdzības iesniedzējs norāda, ka fonds joprojām 
atsakās veikt SAPS un VT maksājumus.

Komisijas komentāri
Saskaņā ar kārtību, ar ko regulē kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) darbību, Eiropas 
Savienības atbalsta shēmu ieviešana šīs politikas ietvaros kopš tās aizsākumiem ir deleģēta 
dalībvalstīm, kuras ir atbildīgas par KLP noteikumu izpildi un jo īpaši par maksājumu 
veikšanu atbalsta saņēmējiem.
No viņu atbildības par ES budžeta finansiālo interešu aizsardzību izriet, ka dalībvalstīm jāveic 
visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka subsīdijas tiek piešķirtas pareizi, un lai 
novērstu un atrisinātu pārkāpumus.
Saskaņā ar Valsts lauksaimniecības fonda pēdējā, 2011. gada 1. augusta, lēmumā norādīto 
informāciju, neskatoties uz to, ka Bulgārijas administratīvās tiesas ir anulējušas fonda pirmo 
lēmumu ar procedūru saistītu iemeslu dēļ, pārbaudes uz vietas atzīstot par nelikumīgām, 
administratīvajās pārbaudēs ar zemes gabalu identificēšanas sistēmas starpniecību sākotnējā 
informācija tika apstiprināta.
Tādēļ Valsts lauksaimniecības fonds joprojām uzskata, ka sūdzības iesniedzējam nav tiesību 
saņemt SAPS un VT maksājumus platību deklarēšanas pārsniegšanas dēļ, kā arī tādēļ, ka viņš 
deklarējis platības, ko pats neizmanto.
Administratīvo kontroļu un pārbaužu uz vietas laikā iegūtās informācijas un valsts tiesas 
pasludināta sprieduma darbības jomas izvērtējums ir valsts varas iestāžu kompetencē, un 
Komisija ar savu novērtējumu nevar aizstāt valsts varas iestāžu novērtējumu, ne arī iejaukties 
administratīvajā tiesvedībā saistībā ar tiesas lēmumu.
Tādēļ šķiet, ka lūgumraksta iesniedzēja aprakstītā situācija jānovērš, fonda pēdējo lēmumu 
pārsūdzot valsts tiesā, kura var novērtēt šā lēmuma likumību.

Secinājums
Ņemot vērā pašlaik pieejamo informāciju, lietā, kurai pievērsta Komisijas uzmanība, nav 
ietverti tādi tiesību aktu elementi, ar ko varētu attaisnot Komisijas iejaukšanos šīs individuālās 
lietas administratīvajā izskatīšanā, kas ir valsts administratīvo tiesu vai tribunālu kompetencē.


