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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1338/2010 του Kalin Valov, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
διαβίωση και την εργασία στη Βουλγαρία και τα ισχύοντα δεοντολογικά 
πρότυπα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι εξαναγκάστηκε να εγκαταλείψει δύο εταιρείες που του ανήκαν 
λόγω απάτης και διαφθοράς. Η εταιρεία ταξί την οποία είχε έκλεισε διότι ο ίδιος αρνήθηκε να 
συνεργαστεί με οδηγούς κατόχους αδειών που είχαν εκδοθεί σε εικονικές επιχειρήσεις. 
Κατήγγειλε το ζήτημα στις αρχές, αλλά δεν ανελήφθη δράση. Η χοιροτροφική του 
εκμετάλλευση έκλεισε αφού εξαναγκάστηκε να εκχωρήσει τη γη του, η οποία 
αναδιανεμήθηκε και χρησιμοποιήθηκε για απάτη σε σχέση με υποβολή αιτήσεων για 
επιδοτήσεις της ΕΕ. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι ενεπλάκησαν πολιτικοί και αξιωματούχοι 
και ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Φεβρουαρίου2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Η αναφορά

Ο αναφέρων καταγγέλλει κλίμα διαφθοράς στη Βουλγαρία και υποστηρίζει ότι «εταιρείες -
μαφία» αποκτούν μέσω αναδασμού τίτλους ιδιοκτησίας γεωργικής γης, ακόμη και εν αγνοία 
των ενεργών γεωργών που καλλιεργούν την εν λόγω γη ή εκτρέφουν ζώα σε αυτήν. Αναφέρει 
ότι ουσιαστικά του στέρησαν τη δυνατότητα να ασκεί χοιροτροφική δραστηριότητα.
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή οφείλει να επισημάνει εξαρχής ότι το σύστημα ιδιοκτησίας γης δεν εμπίπτει στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ· η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να διατυπώσει λεπτομερείς 
παρατηρήσεις σχετικά με τα οφέλη της πρακτικής αναδασμού στην οποία γίνεται αναφορά, 
και η οποία εφαρμόστηκε την τριετία 2007-2010. Μπορεί να σημειωθεί απλώς ότι ο 
αναδασμός, σύμφωνα με τα προγράμματα που υπέβαλε ο αναφέρων, αφορούσε μεγάλο 
αριθμό αγροτεμαχίων, που όλα είχαν έκταση περίπου 2 εκτάρια ή, και συνήθως, λιγότερο από 
2 εκτάρια. Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι εύλογο να υποστηριχθεί ότι πρόκειται για πρακτική 
αναδασμού.

Η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να επισημάνει ότι ο αναφέρων, μεταξύ των πρόσθετων 
εγγράφων που υπέβαλε τον Ιανουάριο, εσωκλείει επιστολή του Υπουργείου Γεωργίας όπου 
εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους ο έλεγχος των αγροτεμαχίων του είχε επανέλθει στους 
ιδιοκτήτες: ο αναφέρων είχε χάσει μία ή περισσότερες προθεσμίες για ενεργή συμμετοχή στη 
διαδικασία αναδασμού, που είναι ο φυσιολογικός και προτιμότερος τρόπος ανάληψης 
δράσης, ενώ οι απαραίτητες ανακοινώσεις είχαν δημοσιευτεί δεόντως. Εν συντομία, το 
Υπουργείο δεν διαπίστωσε σφάλματα στη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Συμπεράσματα

Βάσει των περιορισμένων πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων, η Επιτροπή δεν 
διαπιστώνει στοιχεία τυχόν κατάχρησης πόρων της ΕΕ που θα δικαιολογούσαν τη διεξαγωγή 
πιο συγκεκριμένης έρευνας. Επιπλέον, ο βασικός προβληματισμός του αναφέροντος φαίνεται 
να είναι η διεξαγωγή της πρακτικής αναδασμού, ζήτημα που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων της ΕΕ.


