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Tárgy: Kalin Valov, bolgár állampolgár által benyújtott 1338/2010. számú petíció a 
Bulgáriában folytatott tisztességes életről és munkáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt tesz amiatt, hogy a két tulajdonában álló céget az általa tapasztalt 
csalárd gyakorlatok miatt fel kellett adnia. Taxivállalatát azért kellett felszámolnia, mert nem 
volt hajlandó együtt dolgozni olyan taxisofőrökkel, akik fiktív cégek számára kiadott 
engedélyekkel dolgoztak. Ezzel kapcsolatban feljelentést tett a hatóságoknál, de nem történt 
semmi az ügyben. Sertéstartó gazdaságát pedig akkor kellett bezárnia, amikor az általa művelt 
földről le kellett mondania, amelyet azután újra felosztottak, és arra használtak fel, hogy 
csalással uniós támogatáshoz jussanak. A petíció benyújtója szerint a csalásban politikusok és 
hivatalnokok is közreműködtek. Vizsgálatot kér az ügyben. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 9. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A petíció

A petíció benyújtója a Bulgáriában uralkodó korrupciós légkörre panaszkodik és azt állítja, 
hogy a földkonszolidációt („tagosítást”) „maffiacégek” használják a mezőgazdasági 
földterületek tulajdonjogának anélkül történő megszerzésére, hogy akár ismernék a földet 
megművelő vagy ott állatokat tartó, aktív mezőgazdasági termelőket. Jelzi, hogy őt magát is 
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ténylegesen megfosztották sertéstartó tevékenységétől.

A Bizottság észrevételei

A Bizottságnak elöljáróban hangsúlyoznia kell, hogy a földtulajdonlási rendszer nem tartozik 
uniós hatáskörbe; a Bizottságnak nincs hatásköre az említett és 2007-2010 között zajlott 
földkonszolidációs gyakorlat érdemére vonatkozóan részletes észrevételek megtételére. Ami 
egyszerűen megjegyezhető, hogy a petíció benyújtója által benyújtott mintára zajló 
földkonszolidáció nagyszámú földrészletet érintett, amelyek általában 2 hektár körüli vagy 
inkább az alatti méretűek voltak. Az ilyen körülmények védhetően jó alapot nyújtanak a 
földkonszolidációhoz.

A Bizottság rá kíván arra is mutatni, hogy a januárban benyújtott kiegészítő anyagok között a 
petíció benyújtója csatolja a mezőgazdasági minisztérium levelét, amely kifejti, hogy telke 
feletti ellenőrzést miért származtatták vissza a tulajdonosokhoz: elmulasztott a 
földkonszolidációs folyamatban való aktív részvételre – ami az eljárás szokásos és előnyben 
részesített módja – vonatkozó egy vagy több határidőt, és a megfelelő értesítéseket 
szabályszerűen közzétették. Röviden: a minisztérium nem talált hibát a lefolytatott eljárásban.

Következtetések

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott korlátozott információk alapján a Bizottság 
nem talált az uniós pénzeszközökkel való visszaélésre utaló és részletesebb vizsgálatot 
indokoló jelet. Ezen túlmenően a petíció benyújtójának fő aggálya – láthatóan – a 
földkonszolidációs eljárás lefolytatása volt, ami pedig nem uniós hatáskörbe tartozó kérdés.


