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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0991/2011, imressqa minn Svilen Radev, ta’ ċittadinanza Bulgara, 
dwar il-fatt li l-awtoritajiet Bulgari ma implimentawx ir-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) Nru 796/2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-
implimentazzjoni ta’ konformità, modulazzjoni u amministrazzjoni integrata 
u sistema ta’ kontroll

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li, darba, il-fond tal-Istat Bulgaru għall-agrikoltura rrifjuta li jagħtih 
appoġġ fuq bażi ta’ dikjarazzjoni eċċessiva tal-erjas. Il-petizzjonant ikkontesta d-deċiżjoni tal-
fond tal-Istat u ressaq kawża b’referenza għad-dispożizzjonijiet dwar il-proċeduri ta’ kontroll 
fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 796/2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-
implimentazzjoni ta’ konformità, modulazzjoni u amministrazzjoni integrata u sistema ta’ 
kontroll kif hemm provvediment dwarhom fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 li 
jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ sostenn dirett taħt il-politika agrikola komuni u li 
jistabbilixxi ċerti skemi ta’ sostenn għall-bdiewa. Il-qorti amministrattiva ddeċidiet favur il-
petizzjonant iżda l-awtoritajiet tal-ħlas kompetenti għadhom ma kkonformawx mas-sentenza. 
Il-petizzjonant għalhekk jitlob lill-Parlament Ewropew jintervjeni u jiżgura li jiġu applikati d-
dispożizzjonijiet tal-UE fis-seħħ dwar din il-kwistjoni.

2. Ammissibiltà

Tiġi ddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex 
tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Frar 2012

Fis-17 ta’ Awwissu u s-16 ta’ Settembru 2011, il-Kummissjoni rċeviet żewġ ilmenti fejn il-
petizzjonant oġġezzjona għar-rifjut tal-Fond Agrikolu tal-Istat Bulgaru sabiex isiru l-
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pagamenti taħt l-Iskema ta’ Pagament Uniku skont l-Erja (SPUE) u l-iskema tal-pagamenti 
diretti nazzjonali komplementari (ND) għal raġunijiet ta’ dikjrazzjoni eċċessiva tal-erjas.
Fis-sustanza, il-kwerelant allega li l-kumpanija tiegħu, Agrobuls LTD ġiet sanzjonata 
minħabba dikjarazzjoni eċċessiva tal-erjas u, bħala konsegwenza, il-Fond Agrikolu tal-Istat 
Bulgaru rrifjuta l-pagamenti SPUE u ND.
Il-kwerelant appella kontra r-rifjut imsemmi hawn fuq għar-raġuni li l-Fond Agrikolu tal-Istat 
ma wettaqx b’mod korrett kontrolli fil-post tal-erjas eliġibbli.
Il-Qorti Amministrattiva ta’ Sofija u l-Qorti Amministrattiva Suprema tal-Bulgarija rrevokaw 
id-deċiżjoni tal-Fond Agrikolu tal-Istat. Madankollu, il-kwerelant indika li l-Fond xorta 
rrifjuta li jħallas il-pagamenti SPUE u ND.

Il-kummenti tal-Kummissjoni
Taħt l-arranġamenti li jirregolaw il-funzjonament tal-Politika Agrikola Komuni (PAK), l-
implimentazzjoni ta’ skemi ta’ appoġġ tal-Unjoni Ewropea fil-qafas ta’ din il-politika kienet, 
sa mill-bidu tagħha, delegata lill-Istati Membri li għandhom ir-responsabbiltà li jeżegwixxu r-
regoli tal-PAK u partikolarment il-pagamenti lill-benefiċjarji.
Bħala konsegwenza tar-responsabbiltà tagħhom li jipproteġu l-interessi finanzjarji tal-baġit 
tal-UE, għandhom ikunu l-Istati Membri li jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jiżguraw li s-
sussidji jingħataw b’mod korrett u li jipprevjenu u jittrattaw l-irregolaritajiet.
Skont l-informazzjoni indikata fl-aħħar deċiżjoni tal-Fond Agrikolu tal-Istat tal-1 t’Awwissu 
2011, għalkemm il-qrati amministrattivi tal-Bulgarija rrevokaw l-ewwel deċiżjoni tal-Fond 
għal raġunijiet proċedurali billi ddikjaraw l-illegalità tal-kontrolli fil-post, l-informazzjoni 
inizjali ġiet ikkonfermata minn kontrolli amministrattivi permezz tas-Sistema ta’ 
Identifikazzjoni tal-Ħbula tar-Raba’. 
Għaldaqstant, il-Fond Agrikolu tal-Istat xorta jikkunsidra li l-kwerelant mhux intitolat li 
jirċievi l-pagamenti SPUE u ND għal raġunijiet ta’ dikjarazzjoni eċċessiva ta’ erjas u d-
dikjarazzjoni ta’ erjas mhux użati minnu.
Il-valutazzjoni tal-informazzjoni miksuba matul il-kontrolli amministrattivi u l-kontrolli fil-
post u tal-ambitu tas-sentenza mogħtija mill-ġurisdizzjoni nazzjonali hi fil-kompetenza tal-
awtoritajiet nazzjonali, u l-Kummissjoni ma tistax tissostitwixxi l-valutazzjoni proprja tagħha 
ma' dik tal-awtoritajiet nazzjonali u tintervjeni fi proċedimenti amministrattivi konnessi mad-
deċiżjoni tal-qorti.
Konsegwentement, jidher li r-rimedju għas-sitwazzjoni deskritta mill-petizzjonant għandu 
jinstab billi jsir appell kontra l-aħħar deċiżjoni tal-Fond fil-qorti nazzjonali, li tista’ tevalwa l-
legalità ta’ din id-deċiżjoni.

Konklużjoni
Fid-dawl tal-informazzjoni disponibbli attwalment, il-każ sottomess għall-attenzjoni tal-
Kummissjoni ma jinkludix elementi tal-liġi li jiġġustifikaw intervent mill-Kummissjoni fil-
ġestjoni amministrattiva ta’ dan il-każ individwali li jaqa’ fil-kompetenza ta’ tribunali 
amministrattivi jew ġudizzjarji nazzjonali .


