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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1675/2008, του Alexander Karakachanov, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του «Βουλγαρικού Κόμματος των Πρασίνων/Πρασίνων της 
Βουλγαρίας», σχετικά με ανταλλαγές εκτάσεων και διαφθορά στη Βουλγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραπέμπει σε διάφορες υποθέσεις ανταλλαγής εκτάσεων στη Βουλγαρία στις 
οποίες ανταλλάσσονται ελκυστικές εκτάσεις δημόσιας ιδιοκτησίας με εκτάσεις μικρότερης 
αξίας που ανήκουν σε ιδιώτες οι οποίοι έχουν στενές διασυνδέσεις με την κυβέρνηση. Αυτές 
οι ελκυστικές και δυνητικά τουριστικές περιοχές βρίσκονται κυρίως στα παράλια του 
Εύξεινου Πόντου και σε ορεινές περιοχές, και πολλές συγκαταλέγονται στις τοποθεσίες του 
δικτύου Natura 2000. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η αξία αυτών των ανταλλαγών εκτάσεων 
ανέρχεται σε 3-4 δισεκατομμύρια ευρώ, που με αυτόν τον τρόπο χάνονται από τα βουλγαρικά 
κρατικά ταμεία μέσω του νεποτισμού και της διαφθοράς. Δεδομένου ότι το βουλγαρικό 
συνταγματικό δικαστήριο δεν επιτρέπει σε τρίτους να προσφύγουν στο ανώτατο διοικητικό 
δικαστήριο, οι επιλογές του αναφέροντος για ανάληψη δράσης σε εθνικό επίπεδο είναι 
εξαιρετικά περιορισμένες, και κατά συνέπεια ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
ασχοληθεί με την υπόθεση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Το πρόβλημα των ανταλλαγών γαιών και δασικών εκτάσεων εθίγη από την Επιτροπή στις 
περιοδικές εκθέσεις για τη Βουλγαρία στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου 
τον Ιούλιο του 2008 και τον Φεβρουάριο του 2009. Η Επιτροπή έθιξε το ζήτημα στο πλαίσιο 
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της υποβολής εκθέσεων για τα μέτρα που αποβλέπουν στην πρόληψη και καταπολέμηση της 
διαφθοράς σε τοπικό επίπεδο (κριτήριο αναφοράς 5). 

Στην έκθεση την οποία παρουσίασε τον Ιούλιο του 2008, η Επιτροπή ανέφερε τις ανταλλαγές 
γαιών και δασικών εκτάσεων ως έναν από τους τομείς δυνητικά υψηλού κινδύνου όσον 
αφορά τη διαφθορά και κάλεσε τις βουλγαρικές αρχές να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. 

Ανταποκρινόμενες στην έκθεση του Ιουλίου του 2008, οι βουλγαρικές αρχές ενέκριναν 
σχέδιο δράσης (Σεπτέμβριος 2008), το οποίο περιελάμβανε σειρά συγκεκριμένων μέτρων για 
την αντιμετώπιση αντίστοιχων καίριων ζητημάτων που θίγονταν στην έκθεση και το οποίο θα 
επέτρεπε στη Βουλγαρία να σημειώσει πρόοδο με βάση τα κριτήρια αναφοράς του 
μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου. Στο εν λόγω σχέδιο δράσης τους, οι βουλγαρικές 
αρχές δεσμεύτηκαν, μεταξύ άλλων, να τροποποιήσουν τον νόμο περί κοινοτικής ιδιοκτησίας 
και τον νόμο περί δασών, με σκοπό την απαγόρευση των ανταλλαγών γαιών και τη θέσπιση 
μηχανισμού εποπτείας των πωλήσεων δημόσιας γης. 

Στην έκθεση που παρουσίασε τον Φεβρουάριο του 2009, η Επιτροπή σημείωσε τις 
τροποποιήσεις των προαναφερθέντων βουλγαρικών νόμων, οι οποίες σκοπό έχουν να 
απαγορεύσουν την κατάχρηση των ανταλλαγών γαιών και δασικών εκτάσεων. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις είχε προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2009 (δάση) και 
την 1η Μαρτίου 2009 (γαίες). 

Παρά τη σημειωθείσα πρόοδο σε επίπεδο νομοθεσίας, η Επιτροπή λαμβάνει καταγγελίες 
σύμφωνα με τις οποίες η δυνητική κατάχρηση των ανταλλαγών γαιών και δασικών εκτάσεων 
συνεχίζεται. Μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν καταγγείλει ότι γίνονται απόπειρες να 
παρακαμφθεί η εφαρμογή της νομοθεσίας. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει άμεση αρμοδιότητα όσον αφορά την επίμαχη 
νομοθεσία. Εκτιμά, ωστόσο, ότι η πρακτική των ανταλλαγών γαιών και δασικών εκτάσεων 
ενέχει τον κίνδυνο εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς και ενδέχεται, επιπλέον, να δημιουργεί 
προϋποθέσεις ανάπτυξης δραστηριότητας από το οργανωμένο έγκλημα. Παρότι δεν διαθέτει 
άμεση αρμοδιότητα για τα θέματα αυτά, η Επιτροπή έχει επιδείξει ενδιαφέρον για την 
τροποποίηση της νομοθεσίας έτσι ώστε να αποφευχθούν δυνητικές καταχρήσεις στο πλαίσιο 
του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου, ο οποίος αποβλέπει στην αντιμετώπιση των 
εναπομενουσών αδυναμιών του δικαστικού συστήματος, καθώς και της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος, στη Βουλγαρία. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα συνεχίσει να 
παρακολουθεί στενά την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας και είναι διατεθειμένη 
να θίξει ανά πάσα στιγμή τα γενικότερα ζητήματα που προκύπτουν σε αυτόν τον τομέα στη 
Βουλγαρία, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Η Επιτροπή δεν δύναται, ωστόσο, να αντιδρά σε 
επιμέρους καταγγελίες ή υποθέσεις, καθότι δεν διαθέτει σχετική αρμοδιότητα.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Οκτωβρίου 2010.

Ο αναφέρων παραπέμπει σε διάφορες υποθέσεις ανταλλαγής εκτάσεων στη Βουλγαρία, στις 
οποίες ανταλλάχθηκαν ελκυστικές εκτάσεις δημόσιας ιδιοκτησίας με εκτάσεις μικρότερης 
αξίας που ανήκουν σε ιδιώτες οι οποίοι έχουν στενές διασυνδέσεις με την κυβέρνηση. Αυτές 
οι ελκυστικές και δυνητικά τουριστικές περιοχές βρίσκονται κυρίως στα παράλια του 
Εύξεινου Πόντου και σε ορεινές περιοχές, και πολλές συγκαταλέγονται στις τοποθεσίες του 
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δικτύου Natura 2000. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η αξία αυτών των ανταλλαγών εκτάσεων 
ανέρχεται σε 3-4 δισεκατομμύρια ευρώ, που με αυτόν τον τρόπο χάνονται από τα βουλγαρικά 
κρατικά ταμεία μέσω του νεποτισμού και της διαφθοράς. Δεδομένου ότι το βουλγαρικό 
συνταγματικό δικαστήριο δεν επιτρέπει σε τρίτους να προσφύγουν στο ανώτατο διοικητικό 
δικαστήριο, οι επιλογές του αναφέροντος για ανάληψη δράσης σε εθνικό επίπεδο είναι 
εξαιρετικά περιορισμένες, και κατά συνέπεια ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
ασχοληθεί με την υπόθεση.
Η Επιτροπή έχει λάβει γνώση των ζητημάτων που εγείρει ο αναφέρων, τα οποία αφορούν 
ανταλλαγές δασικών εκτάσεων ιδιωτικής ιδιοκτησίας με δασικές εκτάσεις δημόσιας 
ιδιοκτησίας, καθώς και τη συνακόλουθη μεταβολή της χρήσης των δασικών εκτάσεων που 
ανταλλάχθηκαν σε οικοδομήσιμη γη. Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι, τον Ιανουάριο και τον 
Σεπτέμβριο του 2009, η Βουλγαρία έλαβε μέτρα για την κατάργηση των νομοθετικών 
δυνατοτήτων που επιτρέπουν την ανταλλαγή δασικών εκτάσεων, και τη μεταβολή της χρήσης 
τους αντιστοίχως, και ότι η βουλγαρική εισαγγελία διενεργεί σειρά ποινικών ερευνών σχετικά 
με το εν λόγω ζήτημα. 

Σε απάντηση προς τις υποβληθείσες καταγγελίες, η Επιτροπή διερευνά εάν οι καταργηθείσες 
πλέον βουλγαρικές διατάξεις περί των ανταλλαγών δασικών εκτάσεων και η συνακόλουθη 
μεταβολή της χρήσης γης παρείχαν σε επιχειρήσεις οφέλη τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι 
συνιστούν κρατική ενίσχυση υπό την έννοια του άρθρου 107, παράγραφος 1, της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Οιαδήποτε κρατική ενίσχυση χορηγείται 
χωρίς την έγκριση της Επιτροπής κατόπιν κοινοποίησης προς την Επιτροπή δυνάμει του 
άρθρου 108, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ, θεωρείται παράνομη ενίσχυση, εκτός εάν εξαιρείται 
από την απαίτηση κοινοποίησης βάσει απαλλαγής κατά κατηγορία εκ μέρους της Επιτροπής, 
κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1998 για 
την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων1, ή αποτελούσε 
υφιστάμενη ενίσχυση κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου της 
22ας Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της 
Συνθήκης ΕΚ2, η Επιτροπή υποχρεούται κανονικά να ζητήσει από τη Βουλγαρία να 
ανακτήσει μια τέτοια παράνομη ενίσχυση, δεδομένου ότι δεν είναι συμβατή με την 
εσωτερική αγορά, βάσει των διατάξεων του άρθρου 107, παράγραφοι 2 και 3, της ΣΛΕΕ. 

Συμπεράσματα

Ôá æçôÞìáôá ðïõ åãåßñïíôáé áðü ôïí áíáöÝñïíôá ÷ñÞæïõí óýíèåôçò áîéïëüãçóçò. Óôï ðáñüí
óôÜäéï ôçò áîéïëüãçóÞò ôçò, ç ÅðéôñïðÞ äåí åßíáé óå èÝóç íá áíáöÝñåé ôçí ðéèáíÞ Ýêâáóç
ôçò õðüèåóçò.

5. ÓõìðëçñùìáôéêÞ áðÜíôçóç ôçò ÅðéôñïðÞò (ÁÍÁÈ. ÉÉ), ðïõ åëÞöèç óôéò 26 
Ïêôùâñßïõ 2011.

                                               
1 ΕΕ L 142 της 14.5.1998, σ. 1 έως 4.
2 ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1 έως 9.
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Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Επιτροπή διερευνά επί του παρόντος 
εάν οι καταργηθείσες πλέον βουλγαρικές διατάξεις περί των ανταλλαγών δασικών εκτάσεων 
και η συνακόλουθη μεταβολή της χρήσης γης παρείχαν σε επιχειρήσεις οφέλη τα οποία 
μπορούν να θεωρηθούν κρατική ενίσχυση υπό την έννοια του άρθρου 107, παράγραφος 1, 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Ειδικότερα, η Επιτροπή 
εξετάζει εάν η έλλειψη ενημερωμένων στοιχείων για τους συντελεστές που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά τον υπολογισμό των κατευθυνόμενων τιμών για τους σκοπούς των 
προαναφερθέντων συμφωνιών συνεπάγεται ενδεχομένως την υπερβολική απόκλιση των 
τιμών των εκτάσεων από τις τιμές αγοράς. Η κατάσταση αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα να 
ευνοηθούν στις ανταλλαγές οι ιδιώτες.

Στις 29 Ιουνίου 2011, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει επίσημη διαδικασία έρευνας (όπως 
ορίζεται στο άρθρο 108, παράγραφος 2, της ΣΛΕΕ) προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσον 
οι συμφωνίες ανταλλαγής συνάδουν με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η 
έναρξη επίσημης διαδικασίας έρευνας παρέχει στα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη τη δυνατότητα 
να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τα υπό εξέταση μέτρα. Δεν προδικάζει την έκβαση 
της έρευνας. 
Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν δύναται να αποκλείσει το ενδεχόμενο οι ιδιωτικές 
εταιρείες που αντάλλαξαν τις δασικές τους εκτάσεις με δημόσιες δασικές εκτάσεις, δυνάμει 
της βουλγαρικής νομοθεσίας που ίσχυε έως το 2009, να έχουν αποκομίσει επιλεκτικό 
οικονομικό πλεονέκτημα από τις εν λόγω ανταλλαγές. Το πλεονέκτημα αυτό είναι πιθανόν να 
παρουσιάστηκε ειδικότερα στις περιπτώσεις ανταλλαγής στις οποίες οι ιδιωτικοποιηθείσες 
δημόσιες εκτάσεις βρίσκονταν σε προνομιούχες τοποθεσίες, ενώ οι ανταλλαγείσες ιδιωτικές 
εκτάσεις που κρατικοποιήθηκαν βρίσκονταν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Επιπλέον, 
διατυπώνονται ισχυρισμοί ότι το καθεστώς ορισμένων δημόσιων εκτάσεων που 
ιδιωτικοποιήθηκαν αναβαθμίστηκε, βάσει των κανόνων πολεοδομικού σχεδιασμού, από 
δασική έκταση σε οικοδομήσιμη γη. Αυτή η αναβάθμιση αύξησε ενδεχομένως περαιτέρω την 
αξία των εκτάσεων.

Η απόφαση της Επιτροπής δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 16 
Σεπτεμβρίου 20111. Τα ενδιαφερόμενα μέρη κλήθηκαν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους 
στην Επιτροπή έως τις 16 Οκτωβρίου 2011.
Η έρευνα της Επιτροπής αναλύει τους γενικούς κανόνες που διέπουν τις ανταλλαγές στη 
Βουλγαρία προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον το εν λόγω σύστημα απέφερε στις 
δικαιούχες εταιρείες επιλεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα, μέσω της χρηματοδότησης από 
κρατικούς πόρους. Σε περίπτωση που διαπιστώσει η Επιτροπή ότι οι συμφωνίες ανταλλαγής 
αφορούσαν κρυφές επιδοτήσεις, θα πρέπει να αξιολογήσει εάν η ενίσχυση αυτού του είδους 
είναι συμβατή με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.
Βάσει των παρατηρήσεων που θα λάβει και της αξιολόγησης που θα διενεργήσει η ίδια, η 
Επιτροπή θα περατώσει την επίσημη έρευνά της με την έκδοση τελικής απόφασης, στην 
οποία θα αποφαίνεται εάν τα εν λόγω μέτρα συνιστούν ή όχι κρατική ενίσχυση κατά την 
έννοια του άρθρου 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ. Εάν η Επιτροπή αποφανθεί ότι πρόκειται 
για ζήτημα κρατικής ενίσχυσης, υποχρεούται να λάβει εξίσου απόφαση ως προς τη 
συμβατότητα της ενίσχυσης με την εσωτερική αγορά. Εάν η Επιτροπή αποφανθεί ότι οι 
                                               
1 ΕΕ C 273 της 16.9.2011, σ. 13.
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ανταλλαγές εκτάσεων στη Βουλγαρία αφορούσαν τη χορήγηση μη συμβατής ενίσχυσης, θα 
καλέσει τη Βουλγαρία να προβεί σε ανάκτηση της μη συμβατής ενίσχυσης από τους 
δικαιούχους, εκτός εάν αυτό ενδέχεται να αντιβαίνει σε γενική αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου. 
Εν συνεχεία θα απαιτηθεί από τους δικαιούχους να επιστρέψουν στον κρατικό 
προϋπολογισμό το ποσό της χορηγηθείσας κρατικής ενίσχυσης, προσαυξημένο με τους 
εφαρμοστέους τόκους. 

Ο αναφέρων θίγει επίσης το ζήτημα της ενδεχόμενης κρατικής ενίσχυσης στις ανταλλαγές 
γεωργικών εκτάσεων. Το εν λόγω ζήτημα διερευνάται εξίσου από τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης. Δεδομένου ότι οι βουλγαρικές νομοθετικές 
διατάξεις που διέπουν τις ανταλλαγές γεωργικών εκτάσεων διαφέρουν από εκείνες που 
ισχύουν για τις ανταλλαγές δασικών εκτάσεων, η έκβαση της έρευνας για τις ανταλλαγές 
δασικών εκτάσεων δεν προδικάζει την έκβαση της αντίστοιχης αξιολόγησης σχετικά με τις 
ανταλλαγές γεωργικών εκτάσεων.
Η έρευνα της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις είναι ανεξάρτητη από τις ποινικές 
έρευνες που κινήθηκαν στη Βουλγαρία για τις πράξεις ανταλλαγής. Τον Ιανουάριο του 2009, 
η βουλγαρική κυβέρνηση απαγόρευσε τις ανταλλαγές δασικών εκτάσεων. Στο πλαίσιο της 
παρακολούθησής της προόδου που σημειώνεται στη Βουλγαρία όσον αφορά τη δικαστική 
μεταρρύθμιση, την πάταξη της διαφθοράς και την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου, η Επιτροπή 
παρακολουθεί και το ζήτημα των ανταλλαγών εκτάσεων.


