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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0991/2011, którą złożył Svilen Radev (Bułgaria) w sprawie 
niewdrożenia przez władze Bułgarii rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 796/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej 
zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca uwagę na to, że bułgarski państwowy fundusz rolniczy odmówił 
udzielenia mu wsparcia na podstawie zawyżenia powierzchni gruntu. Składający petycję 
zaskarżył decyzję państwowego funduszu i wniósł powództwo, powołując się na przepisy 
dotyczące procedur kontrolnych z rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 
ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz 
zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej 
w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników. Sąd 
administracyjny wydał wyrok na korzyść składającego petycję, ale właściwe organy płatnicze 
nadal się do niego nie dostosowały. Składający petycję zwraca się zatem do Parlamentu 
Europejskiego o podjęcie interwencji i dopilnowanie tego, by zastosowano obowiązujące 
przepisy unijne w tym zakresie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

W dniu 17 sierpnia i 16 września 2011 r. Komisja otrzymała dwie skargi, w których 
składający petycję sprzeciwiał się temu, że bułgarski państwowy fundusz rolniczy odmówił 
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udzielenia mu wsparcia w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej (system JPO) oraz 
w ramach krajowych uzupełniających płatności bezpośrednich na podstawie zawyżenia 
powierzchni gruntu.
W wymiarze merytorycznym skarżący twierdził, że na jego spółkę Agrobuls LTD nałożono 
sankcje za zawyżenie powierzchni gruntu, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że 
bułgarski państwowy fundusz rolniczy odmówił mu wsparcia w ramach systemu JPO oraz 
krajowych uzupełniających płatności bezpośrednich.
Skarżący odwołał się od tej decyzji w oparciu o to, że państwowy fundusz rolniczy nie 
przeprowadził w poprawny sposób kontroli na miejscu rzeczonych obszarów.
Sąd administracyjny w Sofii oraz Najwyższy Sąd Administracyjny Bułgarii uchyliły decyzję 
państwowego funduszu rolniczego. Skarżący wskazuje jednak, że fundusz w dalszym ciągu 
odmawia przyznania mu płatności w ramach systemu JPO oraz krajowych uzupełniających 
płatności bezpośrednich.

Uwagi Komisji
W świetle regulacji, którym podlega wspólna polityka rolna (WPR), wdrażanie programów 
wsparcia UE w ramach przedmiotowej polityki od momentu jej utworzenia leży w gestii 
państw członkowskich, które są odpowiedzialne za realizację przepisów WPR, a zwłaszcza za 
udzielanie wsparcia beneficjentom.
Jako że państwa członkowskie są odpowiedzialne za ochronę interesów finansowych budżetu 
UE, muszą one podejmować wszelkie działania konieczne do tego, by zapewnić właściwe 
przyznawanie dotacji oraz by zapobiegać i przeciwdziałać nieprawidłowościom.
Jak wynika z informacji zawartych w ostatniej decyzji państwowego funduszu rolniczego 
z dnia 1 sierpnia 2011 r., mimo że sądy administracyjne w Bułgarii uchyliły pierwotną 
decyzję funduszu ze względów proceduralnych z uwagi na bezprawność kontroli na miejscu, 
wstępna informacja została potwierdzona przez kontrole administracyjne w ramach systemu 
identyfikacji działek rolnych.
Dlatego państwowy fundusz rolniczy podtrzymuje stanowisko, że skarżący nie jest 
uprawniony do otrzymywania wsparcia w ramach systemu JPO oraz krajowych 
uzupełniających płatności bezpośrednich na podstawie zawyżenia powierzchni gruntu oraz 
zgłoszenia gruntów, których nie wykorzystuje.
Ocena informacji uzyskanych podczas kontroli administracyjnych oraz kontroli na miejscu, 
a także zakresu wyroków wydanych przez sądy krajowe leży w gestii władz krajowych, 
a Komisja nie może zastąpić oceny władz krajowych własną oceną ani ingerować 
w procedury administracyjne związane z decyzją sądu.
W związku z tym wydaje się, że sytuację przedstawioną przez składającego petycję można 
byłoby rozwiązać poprzez odwołanie się od ostatniej decyzji funduszu do sądu krajowego, 
który może stwierdzić, czy decyzja ta była zgodna z prawem.

Wniosek
Z informacji dostępnych obecnie Komisji wynika, że sprawa, jaką przedstawił jej składający 
petycję, nie dotyczy elementów prawa, które uzasadniałyby podjęcie działań przez Komisję 
w odniesieniu do procedur administracyjnych w tej konkretnej sprawie, która leży w gestii 
krajowych sądów administracyjnych i powszechnych.


