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Ref.: Petiția nr. 0991/2011, adresată de Svilen Radev, de cetățenie bulgară, privind 
nepunerea în aplicare de către autoritățile bulgare a dispozițiilor Regulamentului 
(CE) nr. 796/2004 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a eco-
condiționării, a modulării și a sistemului integrat de gestionare și control

1. Rezumatul petiției

Petiționarul subliniază faptul că fondul de stat bulgar pentru agricultură a refuzat, în trecut, să-
i acorde subvenții, făcând referire la supraestimarea terenurilor. Petiționarul a contestat 
decizia fondului de stat și a intentat proces în temeiul dispozițiilor privind procedura de 
control din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 
eco-condiționării, a modulării și a sistemului integrat de gestionare și control, prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru 
schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme 
de sprijin pentru agricultori. Instanța administrativă a susținut petiționarul, însă agenția de
plăți competentă a refuzat să se conformeze hotărârii. Prin urmare, petiționarul solicită 
Parlamentului European să intervină și să asigure punerea în aplicare a dispozițiilor în vigoare 
ale UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

La 17 august 2011 și la 16 septembrie 2011, Comisia a primit două reclamații în care 
petiționarul contestă refuzul Fondului de stat bulgar pentru agricultură de a efectua plăți 
conform schemei de plată unică pe suprafață (SAPS) și sistemului național complementar de 
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plată directă (ND) ca urmare a declarării în exces a suprafețelor.
În fond, petiționarul susține că societatea sa, Agrobuls LTD, a fost sancționată pentru 
declararea în exces a suprafețelor și, în consecință, Fondul de stat bulgar pentru agricultură a 
refuzat plățile SAPS și ND.
Reclamantul a formulat un recurs împotriva refuzului menționat anterior, deoarece Fondul de 
stat pentru agricultură nu a efectuat corect controalele la fața locului privind zonele eligibile.
Tribunalul Administrativ din Sofia și Curtea Supremă Administrativă din Bulgaria au anulat 
decizia Fondului de stat pentru agricultură. Cu toate acestea, reclamantul susține că fondul 
refuză în continuare să efectueze plățile SAPS și ND.

Observațiile Comisiei
În conformitate cu dispozițiile care reglementează modul de funcționare a politicii agricole 
comune (PAC), competența punerii în aplicare a sistemelor de ajutor ale UE din cadrul acestei 
politici a fost atribuită statelor membre, care au responsabilitatea de a aplica normele PAC și, 
în special, plățile către beneficiari.
Ca urmare a responsabilității acestora de a proteja interesele financiare ale bugetului UE, 
statele membre trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru a asigura faptul că subvențiile 
sunt acordate corect și pentru a preveni și a combate neregulile.
Potrivit informațiilor menționate în ultima decizie din 1 august 2011 a Fondului de stat pentru 
agricultură, deși instanțele administrative din Bulgaria au anulat decizia inițială a Fondului din 
motive procedurale prin declararea ilegalității controalelor la fața locului, informațiile inițiale 
au fost confirmate de controalele administrative prin intermediul Sistemului de identificare a 
parcelelor agricole.
Prin urmare, Fondul de stat pentru agricultură își menține părerea că reclamantul nu are 
dreptul să primească plățile SAPS și ND din cauza declarării în exces a suprafețelor și a 
declarării unor suprafețe pe care nu le utilizează.
Evaluarea informațiilor obținute din controalele administrative și controalele la fața locului și 
din hotărârea pronunțată de instanța națională intră în competența autorităților naționale, iar 
Comisia nu poate să ofere o analiză în locul analizei autorităților naționale și nu poate să 
intervină în procedurile administrative legate de decizia instanței.
În consecință, situația descrisă de petiționar s-ar putea rezolva prin formularea unui recurs 
împotriva ultimei decizii a Fondului într-o instanță națională, care poate evalua legalitatea 
acestei decizii.

Concluzie
Pe baza informațiilor disponibile în prezent, cazul prezentat în atenția Comisiei nu conține 
elemente de drept care ar justifica o intervenție a Comisiei în gestionarea administrativă a
acestui caz particular care intră în competența tribunalelor naționale administrative sau
judiciare.


