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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

6.5.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1338/2010 dėl sąžiningo gyvenimo ir darbo Bulgarijoje, kurią 
pateikė Bulgarijos pilietis Kalin Valov

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad dėl sukčiavimo jam teko atsisakyti net dviejų jam 
priklausiusių įmonių. Jo taksi įmonė neišsilaikė, nes jis nepriimdavo dirbti taksi vairuotojų, 
turinčių fiktyvioms bendrovėms išduotus leidimus. Apie tai jis informavo valdžios 
institucijas, tačiau jokio atsako į savo skundą negavo. Kiaulių ferma buvo uždaryta, kai jam 
teko grąžinti dirbamą žemę, kuri vėliau buvo perskirstyta ir panaudota siekiant nesąžiningai 
gauti ES subsidijų. Anot peticijos pateikėjo, į sukčiavimą yra įsitraukę politikai ir valstybės 
tarnautojai. Jis prašo atlikti tyrimą. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. vasario 9 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl korupcijos Bulgarijoje ir įtaria, kad „mafijos įmonės“ 
naudojasi žemės konsolidacija (pranc. remembrement) siekdamos įgyti teisę į žemės ūkio 
paskirties žemę, nors net nežino, kiek aktyvių ūkininkų ją apdirba arba laiko joje gyvulius. Jis 
nurodo, kad jis pats iš esmės buvo priverstas atsisakyti kiaulių auginimo.

Komisijos pastabos
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Pirmiausia Komisija nori pabrėžti, kad žemės nuosavybės sistemos klausimas nepriklauso ES 
kompetencijai; Komisija nėra kompetentinga pateikti išsamias pastabas dėl žemės 
konsolidacijos proceso, kuris buvo vykdomas trejus metus, t. y. 2007–2010 m. Galima tik 
pastebėti, kad žemės konsolidacija, remiantis peticijos pateikėjo pateiktais grafikais, buvo 
taikoma dideliam skaičiui žemės plotų, iš kurių visi buvo apie 2 ha, bet dažniau mažesni. 
Tokios aplinkybės tikriausiai yra geros žemės konsolidacijos pavyzdys.

Komisija taip pat norėtų pažymėti, kad prie papildomos sausio mėn. pateiktos medžiagos 
peticijos pateikėjas pridėjo Žemės ūkio ministerijos raštą, kuriame paaiškinta, kodėl jam 
priklausantys žemės plotai grąžinti savininkams: keletą kartų jis nesilaikė terminų, skirtų 
aktyviam dalyvavimui žemės konsolidacijos procese, kurie yra įprastas ir tinkamas proceso 
įgyvendinimo būdas, o reikalingi pranešimai buvo tinkamai paskelbti. Trumpai tariant, 
ministerija nenustatė, kad procedūra taikyta netinkamai.

Išvados

Remdamasi peticijos pateikėjo pateikta ribota informacija, Komisija nenustatė netinkamo ES 
lėšų panaudojimo, kuris suteiktų dingsties atlikti išsamesnį tyrimą. Be to, panašu, kad 
pagrindinė peticijos pateikėjo problema susijusi su žemės konsolidacijos vykdymo pobūdžiu, 
o šis klausimas nepriklauso ES kompetencijai.“


