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over integer leven en werken in Bulgarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat hij de twee bedrijven die hij bezat, heeft moeten opgeven als 
gevolg van frauduleuze praktijken. Zijn taxibedrijf kon niet voortbestaan omdat hij weigerde 
te werken met taxichauffeurs die werkten op basis van vergunningen die waren afgegeven aan 
fictieve bedrijven. Hij heeft hiervan aangifte gedaan bij de autoriteiten maar met zijn klacht 
werd niets gedaan. Zijn varkensbedrijf moest hij beëindigen toen hij de grond die hij bewerkte 
moest opgeven, waarna deze werd herverdeeld en gebruikt voor praktijken om op frauduleuze 
Europese subsidies te innen. Volgens indiener waren bij de fraude ook politici en ambtenaren 
betrokken. Hij verzoekt om een onderzoek. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

Het verzoekschrift

Indiener klaagt over een klimaat van corruptie in Bulgarije en beweert dat "maffiose 
ondernemingen" zich onder het voorwendsel van herverdeling ("herverkaveling") 
landbouwgronden toe-eigenen zonder medeweten van de boeren die er vee op houden of er 
landbouw op bedrijven. Hij wijst erop dat hijzelf op deze wijze zijn varkenshouderij is 
kwijtgeraakt.
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Opmerkingen van de Commissie

De Commissie wijst in de eerste plaats op het feit dat het stelsel van landeigendom niet tot de 
bevoegdheden van de EU behoort; De Commissie is niet bevoegd zich in detail uit te spreken 
over de aard van de voornoemde landverdelingspolitiek, die in de periode 2007-2010 ten 
uitvoer is gelegd. Deze herverkaveling betrof, volgens de gegevens die door indiener zijn 
verstrekt, een groot aantal percelen die voor het merendeel kleiner dan 2 hectare waren. In 
dergelijke omstandigheden is herverkaveling een verdedigbare landbouwpolitiek.

De Commissie wijst er voorts op dat onder het aanvullende materiaal dat indiener in januari 
heeft verstrekt, een brief was van het ministerie van Landbouw, waarin werd uitgelegd 
waarom de zeggenschap over zijn percelen is teruggegeven aan de eigenaren: hij had een of 
meer gelegenheden voor actieve deelname aan het herverkavelingsproces – de gebruikelijke 
procedure hiervoor – voorbij laten gaan, hoewel deze tijdig bekend waren gemaakt zoals de 
wet het voorschrijft. Er waren, kortom, volgens het ministerie geen fouten gemaakt bij het 
volgen van de procedure.

Conclusies

Op basis van de beperkte informatie die door indiener is verstrekt, komt de Commissie tot het 
oordeel dat er geen misbruik is gemaakt van EU-gelden die nader onderzoek zou 
rechtvaardigen. Bovendien is gebleken dat dit verzoekschrift vooral betrekking heeft op een 
herverkavelingscampagne, een kwestie die buiten de bevoegdheden van de EU valt.


