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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1338/2010 af Kalin Valov, bulgarsk statsborger, om at leve og 
arbejde ærligt i Bulgarien

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at han har måttet opgive de to virksomheder, han har haft, som følge 
af bedragerisk praksis. Hans taxivirksomhed kunne ikke opretholdes, idet han ikke ville 
arbejde sammen med taxichauffører, som arbejdede på grundlag af tilladelser til fiktive 
virksomheder. Han har anmeldt dette til myndighederne, men der er ikke sket noget med hans 
klage. Sin svinefarm måtte han opgive, da han blev tvunget til at afstå den jord, han dyrkede, 
hvorefter denne blev fordelt og anvendt til at opnå europæiske støttemidler på svigagtig måde. 
Ifølge andrageren var der også politikere og embedsmænd involveret i svindelen. Han 
anmoder om en undersøgelse. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. februar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Andragendet

Andrageren klager over et korrupt klima i Bulgarien og påstår, at jordsammenlægning 
udnyttes af "mafia-virksomheder" til at opnå ret til landbrugsjord, uden at de aktive 
landmænd, der dyrker jorden eller har dyr på den, ved noget om det. Han oplyser, at han selv 
er blevet frataget et svineopdræt.

Kommissionens bemærkninger
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Kommissionen skal som udgangspunkt oplyse, at jordbesiddelser ikke henhører under EU's 
kompetenceområde. Kommissionen har ikke kompetence til at komme med detaljerede 
bemærkninger om den nævnte jordsammenlægning, der blev gennemført i løbet af perioden 
fra 2007 til 2010. Man kan notere sig, at jordsammenlægningen, i henhold til de planer, 
andrageren har indsendt, omfattede et stort antal jordlodder, der alle havde en størrelse på –
og ofte under – 2,0 ha. Under sådanne omstændigheder kan jordsammenlægning siges at være 
oplagt.

Kommissionen vil også gerne understrege, at der blandt det supplerende materiale, som 
andrageren indsendte i januar, også var et brev fra landbrugsministeriet, hvori det forklares, 
hvorfor retten til hans lod var overgået til ejerne: Han havde ikke nået en eller flere tidsfrister 
for at deltage i jordsammenlægningen, hvilket er den normale og foretrukne fremgangsmåde, 
og de nødvendige meddelelser var blevet udsendt korrekt. Kort sagt fandt ministeriet ingen 
fejl i den fulgte procedure.

Konklusioner

Kommissionen kan på baggrund af de begrænsede oplysninger fra andrageren ikke finde tegn 
på et eventuelt misbrug af EU-midler, der ville kunne retfærdiggøre yderligere undersøgelse. 
Endvidere synes andragerens største bekymring at være gennemførelsen af en 
jordsammenlægning, hvilket ikke er et emne, der henhører under EU's kompetenceområde."


