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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1338/2010, którą złożył Kalin Valov (Bułgaria) w sprawie życia 
i pracy w Bułgarii oraz stosownych norm etycznych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wskazuje, że w rezultacie oszustwa i korupcji został zmuszony 
do zamknięcia dwóch należących do niego firm. Jego korporacja taksówkowa przerwała 
działalność, ponieważ odmówił on przyjmowania taksówkarzy, którzy mieli zezwolenia 
wystawione przez fikcyjne przedsiębiorstwa. Zgłosił on tę sprawę do władz, ale nie podjęto 
żadnych działań. Należąca do składającego petycję chlewnia przerwała działalność po tym, 
jak zmuszono go do oddania jego ziemi, która została ponownie rozdzielona i wykorzystana 
do składania fałszywych wniosków o dotacje z UE. Składający petycję wskazuje, 
że zamieszani w to byli politycy i urzędnicy, i zwraca się o przeprowadzenie dochodzenia. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Petycja

Składający petycję informuje o klimacie korupcji w Bułgarii i zarzuca, że „mafijne firmy” 
wykorzystują konsolidację gruntów („komasację”) do uzyskania tytułu własności gruntów 
rolnych bez wiedzy aktywnych rolników, uprawiających te tereny lub hodujących na nich 
zwierzęta. Zaznacza on, że sam został skutecznie pozbawiony możliwości prowadzenia 
hodowli świń.
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Uwagi Komisji

Na wstępie Komisja musi zaznaczyć, że system własności gruntów nie wchodzi w zakres 
kompetencji UE; Komisja nie ma uprawnień do formułowania uwag szczegółowych na temat 
istoty rzeczonego procesu konsolidacji gruntów przeprowadzonego w ciągu trzech lat (2007–
2010). Można po prostu zauważyć, że zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez 
składającego petycję konsolidacja gruntów dotyczyła dużej liczby działek. Powierzchnia 
wszystkich tych działek wynosiła około, a zwykle mniej niż 2 ha. Okoliczności takie 
prawdopodobnie sprzyjają procesowi konsolidacji gruntów.

Komisja pragnie też zaznaczyć, że do materiałów dodatkowych przedłożonych w styczniu 
składający petycję załączył pismo z Ministerstwa Rolnictwa, w którym wyjaśnia się, dlaczego 
w przypadku jego działek objęto kontrolą właścicieli: przeoczył on jeden lub kilka terminów 
aktywnego udziału w procesie konsolidacji gruntów, co jest zwyczajowym i preferowanym 
sposobem postępowania, zaś niezbędne powiadomienia zostały odpowiednio opublikowane. 
Reasumując, ministerstwo nie dopatrzyło się błędów w przeprowadzonej procedurze.

Wnioski

Na podstawie ograniczonych informacji przekazanych przez składającego petycję Komisja 
nie znajduje przesłanek jakiegokolwiek niewłaściwego wykorzystywania funduszy UE, które 
uzasadniałyby bardziej szczegółowe dochodzenie. Wydaje się ponadto, że niepokój 
składającego petycję budzi głównie proces konsolidacji gruntów, a jest to kwestia, która nie 
wchodzi w zakres uprawnień UE.


