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Om: Andragende 1675/2008 af Alexander Karakachanov, bulgarsk statsborger, 
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og korruption i Bulgarien

1. Sammendrag

Andrageren henviser til en række tilfælde af "landswapping" (bytning af jord) i Bulgarien, 
hvor attraktiv statsejet jord byttes med mindre værdifuld jord, der ejes af privatpersoner, som 
står regeringen nær. Disse attraktive og potentielle turistområder er som oftest områder langs 
Sortehavskysten og i bjergregionerne, og mange er opført på Natura 2000-listen.  Andrageren 
påpeger, at værdien af denne "landswapping" beløber sig til 3-4 mia. euro, som den bulgarske 
statskasse således har mistet pga. nepotisme og korruption. Da den bulgarske 
forfatningsdomstol ikke giver tredjemand mulighed for at indgive appel til den øverste 
administrative domstol, er andragerens aktionsmuligheder på nationalt niveau yderst 
begrænsede, og han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

Problemet med land- og skovswapping blev rejst af Kommissionen i de periodiske rapporter 
om Bulgarien under mekanismen for samarbejde og kontrol i juli 2008 og i februar 2009. 
Kommissionen rejste spørgsmålet i forbindelse med indberetning af foranstaltninger med 
henblik på forebyggelse og bekæmpelse af korruption på lokalt plan (benchmark 5). 

I rapporten fra juli 2008 påviste Kommissionen land- og skovswapping som et af de områder, 
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hvor der findes en potentielt høj korruptionsrisiko, og opfordrede de bulgarske myndigheder 
til at tage dette problem op. 

Som svar på rapporten fra juli 2008 vedtog de bulgarske myndigheder en handlingsplan 
(september 2008), der indeholdt en række konkrete foranstaltninger svarende til 
nøglespørgsmål påvist i rapporten, og som ville sætte Bulgarien i stand til at opnå fremskridt 
under CVM benchmarks. De bulgarske myndigheder forpligtede sig i deres handlingsplan til 
bl.a. at ændre loven om kommunal ejendom og loven om skovbrug for at gennemtvinge et 
forbud mod landswapping og indføre en tilsynsmekanisme i forbindelse med salg af statslig 
ejendom. 

I rapporten fra februar 2009 noterede Kommissionen sig ændringerne af ovennævnte 
bulgarske love, der sigter mod at forbyde misbrug af land- og skovswapping. Disse ændringer 
skulle efter planen træde i kraft den 1. februar 2009 (skove) og den 1. marts 2009 (land). 

Uanset fremskridtene på lovgivningssiden modtager Kommissionen fortsat rapporter om, at 
den potentielle misbrug af land- og skovswapping fortsætter. Ngo'er har kritiseret, at der gøres 
forsøg på at omgå loven. 

Kommissionen har ingen direkte kompetence i forbindelse med den pågældende lovgivning. 
Den mener dog, at land- og skovswapping kan medføre risiko for korruption, hvilket igen kan 
medføre en potentiel risiko med hensyn til organiseret kriminalitet. Selv om Kommissionen 
ikke har nogen direkte kompetence i disse spørgsmål, har den ønsket lovgivningen ændret for 
så vidt muligt at undgå misbrug i forbindelse med mekanismen for samarbejde og kontrol, der 
sigter mod at tage de tilbageblivende mangler ved retssystemet, korruption og organiseret 
kriminalitet i Bulgarien, op. Kommissionen vil derfor fortsat nøje overvåge, at lovene 
gennemføres effektivt og følge op på det generelle spørgsmål med de bulgarske myndigheder, 
når der er behov herfor. Kommissionen kan dog ikke reagere på individuelle signaler eller 
sager, da den ikke har kompetence hertil."

4. Kommissionens svar, modtaget den 8. oktober 2010.

"Andrageren henviser til en række tilfælde af landswapping i Bulgarien, hvor attraktiv 
statsejet jord byttes med mindre værdifuld jord, der ejes af privatpersoner, som står regeringen 
nær. Disse attraktive og potentielle turistområder er som oftest områder langs Sortehavskysten 
og i bjergregionerne, og mange er opført på Natura 2000-listen. Andrageren påpeger, at 
værdien af denne "landswapping" beløber sig til 3-4 mia. euro, som den bulgarske statskasse 
således har mistet på grund af nepotisme og korruption. Da den bulgarske forfatningsdomstol 
ikke giver tredjemand mulighed for at indgive appel til den øverste administrative domstol, er 
andragerens aktionsmuligheder på nationalt niveau yderst begrænsede, og han anmoder derfor 
Europa-Parlamentet om at tage sagen op.
Kommissionen er bekendt med de spørgsmål, som andrageren har rejst, og som omhandler 
bytning af privatejede skovområder med offentligt ejede skovområder og den efterfølgende 
ændring af anvendelsen af det byttede skovområde til landbrugsområde. Kommissionen har 
forstået, at Bulgarien traf foranstaltninger i januar og september 2009 for at sætte en stopper 
for de retlige forhold, der gør det muligt at bytte skovområder og ændre anvendelsen heraf, og 
at den bulgarske offentlige anklager foretager en række efterforskninger i denne 
sammenhæng. 
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Som reaktion på de klager, der er modtaget, undersøger Kommissionen nu, hvorvidt de nu 
ophævede bulgarske regler om skovswapping og den efterfølgende ændrede arealanvendelse 
skabte fordele for virksomheder i form af statsstøtte i henhold til artikel 107, stk. 1, i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Enhver statsstøtte tildelt uden 
Kommissionens godkendelse efter underretning af Kommissionen i henhold til artikel 108, 
stk. 3, i TEUF opfattes som uretmæssig støtte, medmindre den er fritaget for kravet om 
underretning på grundlag af en gruppefritagelse, som er vedtaget af Kommissionen i 
forbindelse med Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 
og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal 
statsstøtte1, eller hvis den udgjorde eksisterende støtte på datoen for Bulgariens tiltrædelse af 
EU. I henhold til artikel 14 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om 
fastlæggelse af regler for anvendelse af EF-traktatens artikel 932 vil Kommissionen normalt 
kræve, at Bulgarien tilbagebetaler en sådan ulovlig støtte, hvis den er uforenelig med det indre 
marked, i henhold til bestemmelserne i artikel 107, stk. 2 og 3, i TEUF. 

Konklusioner

De spørgsmål, som andrageren har rejst, kræver en omfattende vurdering. På nuværende 
tidspunkt er Kommissionen ikke i stand til at informere om resultatet af denne vurdering."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 26. oktober 2011 (REV II).

"Som anført i dens tidligere svar er Kommissionen ved at undersøge, hvorvidt de nu 
ophævede bulgarske regler om skovswapping og den efterfølgende ændrede arealanvendelse 
skabte fordele for virksomheder i form af statsstøtte i henhold til artikel 107, stk. 1, i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Kommissionen undersøger navnlig, om 
den manglende ajourføring af de koefficienter, der anvendes til beregning af administrative 
priser i forbindelse med de ovennævnte handler, medfører, at priserne på grunde ligger for 
langt fra markedspriserne. Denne situation ville stille de private parter i byttehandlerne mere 
fordelagtigt.
Kommissionen besluttede den 29. juni 2011 at indlede en formel undersøgelsesprocedure (i 
henhold til artikel 108, stk. 2, i TEUF) for at kontrollere, om byttehandlerne er i 
overensstemmelse med EU-reglerne om statsstøtte. Når der indledes en formel 
undersøgelsesprocedure, får de berørte tredjeparter mulighed for at fremsætte bemærkninger 
til de foranstaltninger, der undersøges. Den foregriber ikke udfaldet af undersøgelsen.  

Kommissionen kan på nuværende tidspunkt ikke udelukke, at private virksomheder, der 
byttede deres skovområder med offentligt ejede skovområder i henhold til den bulgarske lov, 
der var gældende indtil 2009, kan have opnået en selektiv økonomisk fordel i forbindelse med 

                                               
1 EFT L 142 af 14.5.1998, s. 1-4.
2 EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1-9.
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disse byttehandler. Fordelen kan særlig være opnået, hvis de byttede offentlige områder, der 
blev private, havde en førsteklassesbeliggenhed, mens de byttede private områder, der blev 
offentlige, var beliggende i mere afsidesliggende områder. Endvidere blev statussen for nogle 
af de offentlige grunde, som blev private, angiveligt opgraderet i henhold til 
byplanlægningsregler fra skovområde til byggegrund. Denne opgradering kan have øget 
grundenes værdi yderligere.

Kommissionens afgørelse blev offentliggjort i EU-Tidende den 16. september 20111. 
Interesserede parter blev opfordret til at fremsætte bemærkninger til Kommissionen inden den 
16. oktober 2011.
I Kommissionens undersøgelse gennemgås de generelle regler for byttehandlerne i Bulgarien 
for at slå fast, om dette system gav modtagervirksomhederne en selektiv økonomisk fordel 
finansieret med statsmidler. Hvis Kommissionen finder, at der var tale om skjult støtte i 
forbindelse med byttehandlerne, skal den vurdere, om en sådan støtte er forenelig med EU's 
regler om statsstøtte.

Kommissionen vil afslutte den formelle undersøgelse på grundlag af de modtagne 
bemærkninger og dens egen vurdering med en endelig afgørelse, som skal slå fast, hvorvidt 
foranstaltningerne udgør statsstøtte i betydningen i artikel 107, stk. 1, i TFEU. Hvis 
Kommissionen finder, at der er tale om statsstøtte, beslutter den, om støtten er forenelig med 
det indre marked. Hvis Kommissionen finder, at byttehandlerne i Bulgarien omfattede 
uforenelig støtte, vil den kræve, at Bulgarien inddriver den uforenelige støtte fra modtagerne, 
medmindre dette er i strid med et generelt princip i EU-lovgivningen. Modtagerne skal 
derefter betale den modtagne statsstøtte tilbage til staten sammen med den påløbne rente. 

Andrageren rejste også spørgsmålet om potentiel statsstøtte i forbindelse med ombytning af 
landbrugsjord. Kommissionen er også ved at foretage en indledende undersøgelse af dette. Da 
de bulgarske lovbestemmelser om ombytning af landbrugsjord er forskellige fra dem, der 
finder anvendelse på skovswapping, foregriber resultatet af undersøgelsen af skovswapping 
ikke resultatet af dens vurdering af ombytning af landbrugsjord.
Kommissionens statsstøtteundersøgelse er uafhængig af de strafferetlige undersøgelser, der er 
indledt i Bulgarien af byttehandlerne. Den bulgarske regering forbød i januar 2009 
byttehandler med skovbrug. Kommissionen fører i forbindelse med sin overvågning af 
Bulgariens fremskridt inden for reformen af retssystemet, bekæmpelsen af korruption og 
organiseret kriminalitet under mekanismen for samarbejde og kontrol også tilsyn med 
udstedelsen af landswapping.

                                               
1 EUT C 273 af 16.9.2011, s. 13.


