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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1026/2010, imressqa minn Radostin Roussev, ta’ nazzjonalità 
Bulgara, f’isem l-impriża Bull Gate Ltd., dwar użu ħażin ta’ fondi tal-UE u l-
korruzzjoni fil-Bulgarija 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa direttur tal-kumpanija msemmija hawn fuq, jilmenta dwar il-mod li 
bih l-awtoritajiet Bulgari, u b’mod partikolari l-awtoritajiet lokali fi Slivan, jamministraw il-
fondi allokati lill-Bulgarija fil-kuntest tal-Istrument għall-Politiki Strutturali għal Qabel l-
Adeżjoni (ISPA). Huwa jistqarr li l-korruzzjoni u n-nepotiżmu fl-amministrazzjoni lokali, u n-
nuqqas ta’ konformità kemm mal-kundizzjonijiet kontraenti stabbiliti mill-Federazzjoni 
Internazzjonali tal-Inġiniera ta’ Konsulenza (FIDIC) kif ukoll mar-regoli għall-kuntratti tal-
akkwisti pubbliċi, wasslu biex attwalment il-kumpanija tiegħu tinsab f’riskju ta’ falliment. 
Huwa jiġbed l-attenzjoni wkoll għal numru ta’ każijiet konkreti oħra ta’ korruzzjoni u ta’ 
kriminalità organizzata. Huwa għalhekk jistieden lill-Parlament Ewropew biex jintervieni bl-
għan li jiżgura li l-ISPA u sussidjarji oħra tal-UE jiġu amministrati f’konformità mar-regoli.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ Diċembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Marzu 2011.
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Fis-seba’ laqgħa tal-kumitat ta’ monitoraġġ tal-Fond ta’ Koeżjoni, li saret f’Sofija fil-11 ta’ 
Ġunju 2010, il-Kummissjoni ġiet infurmata li l-muniċipalità ta’ Sliven tagħmel użu jew 
beħsiebha tuża kuntratt ta’ qafas bi skop multiplu biex twettaq xogħlijiet sostanzjali 
kofinanzjati mill-fondi tal-UE.

Dakinhar, il-Kummissjoni talbet lill-awtorità ta’ ġestjoni fil-Ministeru tal-Ambjent u l-Ilma 
biex tirrevedi l-proċedura ta’ akkwist u biex tieħu l-passi kollha meħtieġa biex tiżgura l-
prinċipju ewlieni tad-direttiva rilevanti tal-UE dwar l-għoti ta’ kuntratti, jiġifieri li l-awtorità 
kontraenti tittratta lill-operaturi ekonomiċi b’mod indaqs u b’mod mhux diskriminatorju u 
biex taġixxi b’mod trasparenti.
Permezz tal-ittra tal-5 ta’ Awwissu 2010, il-Kummissjoni ġiet infurmata dwar il-pożizzjoni 
tal-muniċipalità ta’ Sliven. Madankollu, il-kjarifiki mogħtija fl-ittra mibgħuta mill-
muniċipalità ma jagħtux il-livell meħtieġ ta’ serħan il-moħħ. 

Wara li saret it-talba għall-modifika għall-Fond ta’ Koeżjoni/dik li kienet il-miżura ISPA 
nru 2005 BG 16 P PE 001 “Proġett Integrat għall-Ilma fil-Belt ta’ Sliven”, is-servizzi tal-
Kummissjoni talbu lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex jippreżentaw il-fajl sħiħ bl-
analiżi tal-kuntratt ta’ qafas inklużi l-informazzjoni u d-dejta kollha dwar l-iskema applikata.

Il-Kummissjoni ġiet infurmata wkoll li l-muniċipalità ta’ Sliven għamlet użu minn kuntratt ta’ 
qafas għall-implimentazzjoni ta’ proġetti kofinanzjati skont il-programm operazzjonali għall-
iżvilupp reġjonali u sussegwentement l-awtorità rilevanti ta’ ġestjoni ntalbet tagħti l-kjarifika 
meħtieġa.

Il-Kummissjoni qed tinvestiga l-konformità tal-użu tal-kuntratt ta’ qafas għall-
implimentazzjoni ta’ proġetti kofinanzjati mill-UE mar-regoli tal-UE dwar l-akkwist.

L-allegazzjonijiet dwar il-possibilità ta’ frodi u irregolaritajiet serji fir-rigward tal-prattiki tan-
negozju tas-sindku tal-muniċipalità ta’ Sliven ġew ikkomunikati lill-OLAF, l-Uffiċċju 
Ewropew ta’ Kontra l-Frodi.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni attwalment qed tistenna l-fajl sħiħ fir-rigward tal-kuntratt ta’ qafas applikat 
sabiex tirrevedi l-konformità tiegħu mad-Direttiva rilevanti tal-UE. Ladarba l-Kummissjoni 
tkun iffurmat opinjoni dwar il-konformità tal-iskema, hija se tieħu l-azzjonijiet meħtieġa.
Fir-rigward tal-ilment dwar l-allegati korruzzjoni u nepotiżmu, dawn ġew ikkomunikati lill-
OLAF. L-OLAF qed jeżamina l-allegazzjonijiet, f’konformità mal-proċeduri standard ta’ 
evalwazzjoni sabiex jiddeċiedi jekk għandhiex tinfetaħ investigazzjoni formali jew le. 


