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Temats: Lūgumraksts Nr. 1338/2010, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Kalin 
Valov, par dzīvošanu un strādāšanu Bulgārijā un piemērojamiem ētikas 
standartiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņš bija spiests atteikties no diviem viņam piederošiem 
uzņēmumiem krāpšanas un korupcijas dēļ. Viņa taksometru uzņēmums beidza pastāvēt, jo 
viņš atteicās strādāt ar šoferiem, kuru atļaujas izsniegtas fiktīviem uzņēmumiem. Viņš ziņoja 
par šo lietu varas iestādēm, bet nekādi pasākumi netika veikti. Viņa cūku ferma beidza 
pastāvēt, jo viņš bija spiests atteikties no savas zemes, kas tika atkārtoti pārdalīta un izmantota 
krāpnieciskām prasībām piešķirt ES subsīdijas. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka šeit ir 
iesaistīti politiķi un amatpersonas, un lūdz veikt izmeklēšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 9. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Bulgārijā valdošo korupciju un apgalvo, ka tā dēvētie 
„mafijas uzņēmumi” izmanto zemes konsolidāciju („remembrement”), lai iegūtu tiesības uz 
lauksaimniecības zemi, pat neapzinot aktīvos lauksaimniekus, kas to apstrādā vai izmanto 
lopu audzēšanai. Viņš norāda, ka arī viņam ir liegta iespēja nodarboties ar cūku audzēšanu.

Komisijas novērojumi
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Komisija vispirms vēlas norādīt, ka zemes īpašumtiesību sistēma nav Eiropas Savienības 
kompetencē. Komisija nav kompetenta izdarīt plašus novērojumus par zemes konsolidācijas 
pasākumiem, kas minēti iepriekš un kas īstenoti trīs gadu laikā no 2007. līdz 2010. gadam. 
Jānorāda, ka zemes konsolidācija saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja pievienoto plānu veica 
attiecībā uz ielu skaitu zemes gabalu, kuru platība bija aptuveni 2 hektāri vai nereti mazāk. 
Ņemot to vērā, zemes konsolidācija, iespējams, ir piemērots risinājums.

Komisija vēlas norādīt arī, ka janvārī iesniegtajiem papildu materiāliem lūgumraksta 
iesniedzējs ir pievienojis Lauksaimniecības ministrijas vēstuli, kurā paskaidrots, kāpēc zemes 
gabalu, ko viņš apsaimnieko, īpašnieki ir atguvušu kontroli pār tiem, proti, viņš vienu vai 
vairākas reizes ir kavējis termiņus, lai aktīvi iesaistītos zemes konsolidācijas procesā, kas ir 
normāla un vēlama zemes konsolidācijas kārtība, neskatoties uz to, ka nepieciešamie 
paziņojumi ir pienācīgi publicēti. Īsi sakot, ministrija nesaskatīja trūkumus īstenotajā 
procedūrā.

Secinājumi

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto ierobežoto informāciju, Komisija nekonstatē 
norādes uz Eiropas Savienības finansējuma neatbilstīgu izmantošanu, kas būtu iemesls 
rūpīgākai izmeklēšanai. Turklāt šķiet, ka lūgumraksta iesniedzēju visvairāk satrauc jautājums 
par zemes konsolidāciju, kas neietilpst Eiropas Savienības kompetencē.


