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Tema: Peticija Nr. 1675/2008 dėl žemės plotų pakeitimo ir korupcijos Bulgarijoje, 
kurią pateikė Bulgarijos pilietis Alexander Karakachanov Bulgarijos žaliųjų 
partijos (BulgarianGreens) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo žemės pakeitimo Bulgarijoje atvejus, kai patraukli valstybei 
priklausanti žemė pakeičiama mažiau vertinga vyriausybei artimiems privatiems asmenims 
priklausančia žeme. Dauguma šių patrauklių turizmui tinkamų teritorijų yra Juodosios jūros 
pakrantėje ir kalnuotosiose srityse; be to, dauguma jų įtrauktos į tinklo „Natura 2000“ sąrašą.  
Peticijos pateikėjas nurodo, kad visa tokio žemių pakeitimo vertė siekia 3–4 mlrd. EUR, 
kuriuos Bulgarijos iždas prarado dėl naudojimosi tarnybine padėtimi siekiant naudos ir dėl 
korupcijos. Kadangi Bulgarijos konstitucinis teismas draudžia trečiosioms šalims pateikti 
apeliacinį skundą aukščiausiajam administraciniam teismui, peticijos pateikėjo galimybės 
imtis veiksmų nacionaliniu lygmeniu yra ypač ribotos. Todėl jis prašo Europos Parlamento 
imtis spręsti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Žemės ir miško plotų pakeitimo problemą Komisija buvo iškėlusi periodinėse ataskaitose dėl 
Bulgarijos, kurias 2008 m. liepos mėn. ir 2009 m. vasario mėn. parengė pagal 
bendradarbiavimo ir patikros mechanizmą. Komisija jai skyrė dėmesį pranešdama apie 
priemones, skirtas korupcijos prevencijai ir kovai su ja vietos lygmeniu (5-oji gairė).
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2008 m. liepos mėn. ataskaitoje Komisija nurodė žemės ir miško plotų pakeitimą kaip vieną iš 
didelį korupcijos pavojų galinčių kelti sričių ir paragino Bulgarijos valdžios institucijas spręsti 
šią problemą.

Atsakydamos į 2008 m. liepos mėn. ataskaitą Bulgarijos valdžios institucijos patvirtino 
veiksmų planą (2008 m. rugsėjo mėn.), kuriame nustatyta nemažai konkrečių priemonių 
ataskaitoje nurodytoms pagrindinėms problemoms spręsti ir kuriuo turėtų būti suteiktos 
galimybės Bulgarijai padaryti pažangą pagal bendradarbiavimo ir patikros mechanizmo 
gaires. Parengtame problemoms spręsti skirtame veiksmų plane Bulgarijos valdžios 
institucijos įsipareigojo iš dalies pakeisti Savivaldos nuosavybės įstatymą ir Miškininkystės 
įstatymą siekiant uždrausti žemės plotų pakeitimą bei įdiegti valstybei priklausančio turto 
pardavimo priežiūros sistemą.

2009 m. vasario mėn. ataskaitoje Komisija atsižvelgė į minėtų Bulgarijos įstatymų 
pakeitimus, kurių tikslas yra uždrausti piktnaudžiavimą žemės ir miško plotų keitimu. Buvo 
planuojama, kad šie pakeitimai įsigalios 2009 m. vasario 1 d. (miškams) ir 2009 m. kovo 1 d. 
(žemei).

Nepaisant padarytos pažangos teisėkūros srityje, Komisija vis dar gauna ataskaitų, rodančių, 
kad žemės ir miško plotų keitimu ir toliau piktnaudžiaujama. Nevyriausybinės organizacijos 
pareiškė kritiką teigdamos, kad bandoma apeiti teisės aktų taikymą.

Komisija neturi tiesioginės kompetencijos aptariamų teisės aktų atžvilgiu. Tačiau ji mano, kad 
žemės ir miško plotų keitimas gali sukelti korupcijos pavojų ir atitinkamai gali kelti pavojų 
dėl organizuotos nusikalstamos veiklos. Neturėdama jokios tiesioginės kompetencijos šioje 
srityje Komisija suinteresuota susipažinti su pakeistais teisės aktais siekdama išvengti galimo 
piktnaudžiavimo bendradarbiavimo ir patikros mechanizmo, kuriuo siekiama spręsti 
problemas dėl likusių trūkumų teismų sistemoje, korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo 
Bulgarijoje, atžvilgiu. Todėl Komisija ir toliau atidžiai stebės veiksmingą teisės aktų 
įgyvendinimą ir, kai reikės, imsis tolesnių bendro pobūdžio veiksmų su Bulgarijos valdžios 
institucijomis priemones. Tačiau kadangi Komisijai trūksta kompetencijos, ji negali imtis 
veiksmų reaguodama į pavienius įspėjimus ar atvejus.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. spalio 8 d.

„Peticijos pateikėjas nurodo žemės pakeitimo Bulgarijoje atvejus, kai patraukli valstybei 
priklausanti žemė buvo keičiama mažiau vertinga vyriausybei artimiems privatiems asmenims 
priklausančia žeme. Dauguma šių patrauklių turizmui tinkamų teritorijų yra Juodosios jūros 
pakrantėje ir kalnuotosiose srityse; be to, dauguma jų įtrauktos į tinklo „Natura 2000“ sąrašą.
Peticijos pateikėjas nurodo, kad visa tokio žemių pakeitimo vertė siekia 3–4 mlrd. EUR, 
kuriuos Bulgarijos iždas prarado dėl naudojimosi tarnybine padėtimi siekiant naudos ir dėl 
korupcijos. Kadangi Bulgarijos konstitucinis teismas draudžia trečiosioms šalims pateikti 
apeliacinį skundą aukščiausiajam administraciniam teismui, peticijos pateikėjo galimybės 
imtis veiksmų nacionaliniu lygmeniu yra ypač ribotos. Todėl jis prašo Europos Parlamento 
imtis spręsti šį klausimą.
Komisijai žinomi peticijos pateikėjo iškelti klausimai, susiję su privatiems asmenims 
priklausančių miško plotų keitimu valstybinių miškų plotais ir vėlesniu pakeistų miško plotų 
keitimu statybų plotais. Komisijos žiniomis, 2009 m. sausio ir rugsėjo mėn. Bulgarija ėmėsi 
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priemonių užkirsti kelią įstatymais numatytomis priemonėmis pakeisti miško plotus ir pakeisti 
jų paskirtį, o Bulgarijos prokuroras šiuo klausimu atlieka ne vieną tyrimą.

Atsakydama į gautus skundus, Komisija tiria, ar dabar jau nebetaikomos Bulgarijos taisyklės 
dėl miškų pakeitimų ir tolesnio žemės paskirties pakeitimo suteikė įmonėms naudos, kurią 
galima laikyti valstybės pagalba, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
107 straipsnio 1 dalimi. Bet kokia valstybės pagalba, suteikta be Komisijos pritarimo ir be 
ankstesnio pranešimo Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 
3 dalį, būtų laikoma neteisėta pagalba, išskyrus atvejus kai, remiantis Komisijos patvirtinta 
bendrąja išimtimi taikant 1998 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 994/98 dėl 
Europos bendrijos steigimo sutarties 92 ir 93 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios 
valstybės pagalbos rūšims taikoma išimtis atleisti nuo pareigos pranešti1 arba kai ta pagalba 
buvo teikiama Bulgarijos stojimo į Europos Sąjungą dieną. Remdamasi 1999 m. kovo 22 d. 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 659/1999, nustatančiu išsamias EB Sutarties 93 straipsnio 
taikymo taisykles2, Komisija turėtų nurodyti Bulgarijai išieškoti neteisėtai suteiktą pagalbą, 
jei jos negalima pripažinti suderinama su vidaus rinka, remiantis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 107 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatomis.

Išvados

Peticijos pateikėjo iškeltus klausimus reikia išsamiai įvertinti. Šiuo vertinimo etapu Komisija 
negali nurodyti galimos išvados.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. spalio 26 d. (REV II)

„Kaip nurodyta ankstesniuose Komisijos pranešimuose, Komisija tiria, ar dabar jau 
nebetaikomos Bulgarijos taisyklės dėl miškų pakeitimų ir tolesnio žemės paskirties pakeitimo 
suteikė įmonėms naudos, kurią, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
107 straipsnio 1 dalimi, būtų galima laikyti valstybės pagalba. Visų pirma Komisija nagrinėja, 
ar didelius sklypų ir rinkos kainų skirtumus galėjo lemti tai, kad sudarant minėtus sandorius 
administracinių kainų skaičiavimo koeficientai nebuvo atnaujinti. Tokiu atveju pranašumą 
įgytų privačiosios apsikeitimo sandorių šalys.

2011 m. birželio 29 d. Komisija nusprendė pradėti oficialią tyrimo procedūrą (kaip nustatyta 
SESV 108 straipsnio 2 dalyje), siekdama patikrinti, ar apsikeitimo sandoriai atitinka ES 
valstybės pagalbos taisykles. Pradėjus oficialią tyrimo procedūrą suinteresuotoms trečiosioms 

                                               
1 OL L 142, 1998 5 14, p. 1–4.
2 OL L 83, 1999 3 27, p. 1–9.
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šalims suteikiama galimybė pateikti savo pastabas dėl nagrinėjamų priemonių. Tyrimo 
rezultatams tai jokio poveikio neturi.  

Šiame etape Komisija negali atmesti galimybės, kad privačios bendrovės, kurios pagal 
Bulgarijos teisės aktus, galiojusius iki 2009 m., iškeitė joms priklaususius miškų plotus į 
valstybinių miškų plotus, iš šio apsikeitimo galėjo gauti ekonominį atrankinį pranašumą. 
Pranašumas galėjo būti įgyjamas ypač tais atvejais, kai valstybiniai miškų plotai, kurie buvo 
privatizuoti, buvo pagrindinėse vietovėse, o privačių žemių plotai, kurie buvo nacionalizuoti, 
buvo atokesnėse vietovėse. Be to, privatizuotų valstybinių miškų plotų statusas pagal miestų 
planavimo taisykles buvo tariamai pakeltas ir miškų plotai tapo statybų plotais. Pakėlus žemės 
statusą sklypų vertė galėjo dar daugiau padidėti.

2011 m. rugsėjo 16 d. Komisijos sprendimas buvo paskelbtas Oficialiajame leidinyje1. 
Suinteresuotos šalys buvo raginamos pateikti savo pastabas Komisijai iki 2011 m. spalio 16 d.

Siekiant nustatyti, ar taikant šią sistemą bendrovės, gaudamos lėšų iš valstybės išteklių, įgijo 
ekonominį atrankinį pranašumą, Komisijos atliekamame tyrime nagrinėjamos bendrosios 
taisyklės, kuriomis reglamentuojami apsikeitimo sandoriai Bulgarijoje. Jei Komisija nustatys, 
kad sudarant apsikeitimo sandorius buvo teikiamos paslėptos subsidijos, ji turės įvertinti, ar 
tokia pagalba suderinama su ES valstybės pagalbos taisyklėmis.
Atsižvelgdama į gautas pastabas ir į savo vertinimą, Komisija baigs oficialią tyrimo procedūrą 
ir priims galutinį sprendimą dėl to, ar šios priemonės laikytinos valstybės pagalba, kaip 
apibrėžta SESV 107 straipsnio 1 dalyje. Jei Komisija nustatys, kad valstybės pagalba buvo 
suteikta, ji turės nuspręsti, ar ši pagalba suderinama su vidaus rinka. Jei Komisija nustatys, 
kad sudarant žemės apsikeitimo sandorius Bulgarijoje buvo teikiama su bendrąja rinka 
nesuderinama pagalba, ji turės liepti Bulgarijai susigrąžinti su vidaus rinka nesuderinamą 
pagalbą iš pagalbos gavėjų, kitaip bus pažeisti Europos teisės bendrieji principai. Tada bus 
reikalaujama, kad pagalbos gavėjai į valstybės biudžetą grąžintų gautą valstybės pagalbos 
sumą kartu su nustatytomis palūkanomis. 

Peticijos pateikėjas taip pat iškėlė galimos valstybės pagalbos klausimą sudarant žemės ūkio 
paskirties plotų apsikeitimo sandorius. Atlikdamos preliminarų nagrinėjimą Komisijos 
tarnybos šį klausimą taip pat svarstė. Kadangi Bulgarijos teisės aktų nuostatos, taikomos 
žemės ūkio paskirties plotų apsikeitimo sandoriams, skiriasi nuo nuostatų, taikomų miškų 
plotų apsikeitimo sandoriams, miškų plotų apsikeitimo tyrimo rezultatai neturi įtakos žemės 
ūkio paskirties plotų apsikeitimo vertinimo rezultatams.

Komisijos atliekamas valstybės pagalbos tyrimas nepriklauso nuo Bulgarijoje pradėtų 
baudžiamosios veikos tyrimų, susijusių su apsikeitimo sandoriais. 2009 m. sausio mėn. 
Bulgarijos vyriausybė uždraudė miškų plotų apsikeitimo sandorius. Stebėdama Bulgarijos 
pažangą įgyvendinant teisingumo sistemos reformą, kovojant su korupcija ir organizuotu 
nusikalstamumu bei taikant bendradarbiavimo ir patikros mechanizmą, Komisija taip pat 
stebi, kaip sprendžiamas žemės apsikeitimo klausimas.“

                                               
1 OL L 273, 2011 9 16, p. 13.


