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Betreft: Verzoekschrift 0991/2011, ingediend door Svilen Radev (Bulgaarse 
nationaliteit), over niet-handhaving door de Bulgaarse autoriteiten van de 
bepalingen in Verordening (EG) nr. 796/2004 van de Commissie houdende 
uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het 
geïntegreerd beheers- en controlesysteem

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener wijst op het feit dat het Bulgaarse staatsfonds voor de landbouw hem ooit subsidie 
heeft geweigerd op grond van te hoge schattingen bij de aangifte van oppervlakten. Indiener 
heeft de beslissing van het staatsfonds aangevochten en een rechtszaak aangespannen onder 
verwijzing naar de bepalingen betreffende de controleprocedure in Verordening (EG) 
nr. 796/2004 van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, 
de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke 
voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor 
landbouwers. De administratieve rechtbank stelde indiener in het gelijk, maar het 
verantwoordelijke betaalorgaan heeft tot op heden geweigerd het vonnis te eerbiedigen. 
Indiener verzoekt het Europees Parlement derhalve om in te grijpen en te waarborgen dat de 
op dit gebied geldende EU-bepalingen worden gehandhaafd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012
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Op 17 augustus en 16 september 2011 heeft de Commissie twee klachten ontvangen waarin 
indiener bezwaar maakte tegen de weigering van het Bulgaarse staatsfonds voor de landbouw 
om betalingen uit hoofde van de regeling inzake een enkele areaalbetaling (REAB) en het 
complementaire stelsel voor nationale directe betalingen (ND) uit te voeren op grond van een 
te hoge aangifte van oppervlakte.
De indiener stelde in wezen dat zijn onderneming, Agrobuls LTD, een sanctie opgelegd kreeg 
voor een te hoge aangifte van oppervlakte en dat het Bulgaarse staatsfonds voor de landbouw 
ten gevolge daarvan REAB- en ND-betalingen weigerde. 
De indiener vocht de hierboven vernoemde weigering aan omdat het staatsfonds voor de 
landbouw de controles ter plaatse van de subsidiabele oppervlakte niet correct uitgevoerd zou 
hebben.
De administratieve rechtbank van Sofia en het Bulgaarse administratieve hooggerechtshof 
trokken de beslissing van het staatsfonds voor landbouw in. De indiener geeft echter aan dat 
het fonds nog steeds weigert om de REAB- en ND-betalingen uit te voeren.

Opmerkingen van de Commissie
In overeenstemming met de regelingen voor de werking van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB), is de tenuitvoerlegging van de steunregelingen van de Europese Unie 
in het kader van dit beleid sinds de inwerkingtreding ervan altijd gedelegeerd geweest aan de 
lidstaten, die de verantwoordelijkheid hebben om de voorschriften van het GLB, en in het 
bijzonder de betalingen aan de begunstigden, uit te voeren.
Aangezien zij de verantwoordelijkheid hebben om de financiële belangen van de EU-
begroting te vrijwaren, zijn het de lidstaten die de nodige maatregelen moeten treffen om 
ervoor te zorgen dat subsidies correct worden toegewezen en om onregelmatigheden te 
voorkomen en aan te pakken.
Uit de in de laatste beslissing van het staatsfonds voor de landbouw van 1 augustus 2011 
verschafte informatie blijkt dat, ondanks het feit dat het Bulgaarse administratieve gerecht de 
eerste beslissing van het fonds om procedurele redenen had ingetrokken door de controles ter 
plaatse onwettelijk te verklaren, de aanvankelijk verstrekte informatie bij administratieve 
controles via het landbouwpercelenidentificatiesysteem werd bevestigd.
Het staatsfonds voor de landbouw is daarom nog steeds van mening dat de indiener geen recht 
heeft op de REAB- en ND-betalingen vanwege een te hoge aangifte van oppervlakte en de 
aangifte van oppervlakte die niet door hem gebruikt wordt.
De beoordeling van de informatie die tijdens de administratieve controles en de controles ter 
plaatse werd verkregen en de beoordeling van de reikwijdte van de uitspraak van het nationale 
gerecht behoren tot de bevoegdheid van de nationale autoriteiten. De Commissie kan haar 
eigen beoordeling niet opleggen ter vervanging van de beoordeling van nationale autoriteiten, 
noch kan zij tussenbeide komen in administratieve procedures die verband houden met de 
beslissing van het gerecht.
Bijgevolg lijkt het erop dat de situatie die door indiener beschreven wordt, enkel opgelost kan 
worden door beroep aan te tekenen tegen de laatste beslissing van het fonds bij een nationale 
rechtbank die de wettigheid van deze beslissing kan natrekken.

Conclusies
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In het licht van de momenteel beschikbare informatie bevat de zaak die bij de Commissie 
werd aangekaart geen rechtselementen die een tussenkomst van de Commissie zouden 
rechtvaardigen in de administratieve afhandeling van deze individuele zaak die onder de 
bevoegdheid van de nationale bestuurlijke of rechterlijke instanties valt.


