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dwar l-għajxien u l-ħidma fil-Bulgarija u l-istandards etiċi applikabbli

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li huwa kellu jabbanduna żewġ kumpaniji li tagħhom kien is-sid bħala 
riżultat ta’ frodi u korruzzjoni. Il-kumpanija tat-taksis tiegħu ngħalqet minħabba li huwa 
rrifjuta li jaħdem ma’ sewwieqa li kellhom permess maħruġ minn impriżi fittizji. Huwa 
rrapporta l-kwistjoni lill-awtoritajiet iżda ma ttieħdet l-ebda azzjoni. Ir-razzett tal-ħnieżer 
tiegħu ngħalaq wara li kellu jċedi l-art tiegħu, li reġgħet tqassmet u ntużat biex isiru talbiet 
frodulenti għas-sussidji tal-UE. Il-petizzjonant jindika li kienu involuti politiċi u uffiċjali u 
qed jitlob li ssir investigazzjoni. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ Frar 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar klima ta’ korruzzjoni fil-Bulgarija u jallega li l-konsolidazzjoni 
tal-art (“remembrement”) qed tintuża minn “kumpaniji mafjużi” biex jiksbu dritt għal art 
agrikola, saħansitra mingħajr l-għarfien tal-bdiewa li jkunu qed jikkoltivawha jew li jkunu qed 
iżommu l-annimali fiha. Huwa jindika li hu stess ġie miċħud b’mod effettiv minn attività tat-
trobbija tal-ħnieżer.

Il-kummenti tal-Kummissjoni
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Il-Kummissjoni għandha tindika sa mill-bidu nett li s-sistema tas-sjieda tal-art ma taqax taħt 
il-kompetenza tal-UE. Il-Kummissjoni m’għandhiex il-kompetenza li tipprovdi kummenti 
dettaljati dwar il-merti tal-eżerċizzju tal-konsolidazzjoni tal-art imsemmi, u li ġie implimentat 
għal tliet snin bejn l-2007 u l-2010. Wieħed jista’ sempliċement jikkumenta li l-
konsolidazzjoni tal-art, skont l-iskedi provduti mill-petizzjonant, kienet tikkonċerna numru 
kbir ta’ ħbula tal-art li kollha kemm huma kienu madwar 2.0 ettari, jew iktar spiss, iżgħar 
minn hekk. Jista’ jagħti l-każ li tali ċirkustanzi jkunu ideali għall-eżerċizzju tal-
konsolidazzjoni tal-art.

Il-Kummissjoni tista’ tindika wkoll li fost il-materjal addizzjonali preżentat f’Jannar, il-
petizzjonant jinkludi ittra mingħand il-Ministeru tal-Agrikoltura li fiha jispjega għalfejn il-
ħbula tiegħu reġgħu lura għand is-sidien: huwa ma rrispettax skadenza waħda, jew aktar, 
għall-parteċipazzjoni b’mod attiv fil-proċess tal-konsolidazzjoni tal-art, li huwa l-mod 
normali u preferut ta’ kif wieħed għandu jipproċedi, u l-avviżi meħtieġa ġew ippubblikati kif 
xieraq. Fi ftit kliem, il-Ministeru ma sab xejn ħażin fil-proċedura li ġiet segwita.

Konklużjonijiet

Abbażi tal-informazzjoni limitata provduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni ma ssibx 
indikazzjonijiet ta’ xi użu ħażin tal-fondi tal-UE li jistgħu jiġġustifikaw inkjesta iktar 
dettaljata. Barra minn hekk, jidher li t-tħassib ewlieni tal-petizzjonant jirrigwarda l-eżerċizzju 
tal-konsolidazzjoni tal-art, eżerċizzju li ma jaqax fi ħdan il-kompetenza tal-UE.


