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Temats: Lūgumraksts Nr. 1675/2008, ko Bulgārijas Zaļo partijas vārdā iesniedza 
Bulgārijas valstspiederīgais Alexander Karakachanov, par darījumiem ar 
zemes īpašumiem un korupciju Bulgārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz vairākiem maiņas darījumiem ar zemi Bulgārijā, kad 
valstij pietuvinātas privātpersonas iegūst valstij piederošos iekārojamākos zemes gabalus, 
apmainot tos pret saviem mazvērtīgajiem privātajiem zemes gabaliem. Šīs iekārojamās 
potenciālās tūrisma attīstības zonas vairumā gadījumu atrodas Melnās jūras krastā un kalnu 
reģionos, un daudzas no tām ir iekļautas Natura 2000 teritoriju sarakstā. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda, ka šo zemes maiņas darījumu kopējā vērtība sasniedz 3–4 miljardus eiro, 
ko nepotisma un korupcijas dēļ ir zaudējusi Bulgārijas valsts kase. Tā kā Bulgārijas 
konstitucionālā tiesa neļauj trešām pusēm pārsūdzēt lēmumu augstākajā administratīvajā tiesā, 
lūgumraksta iesniedzēja iespējas veikt kādas darbības valsts līmenī ir ārkārtīgi ierobežotas, un 
tāpēc viņš lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

Zemes un mežu maiņas problēmu Komisija akcentēja periodiskajos ziņojumos par Bulgāriju 
sadarbības un pārbaudes mehānisma ietvaros 2008. gada jūlijā un 2009. gada februārī. 
Komisija iztirzāja šo jautājumu saistībā ar ziņošanu par pasākumiem, kuru mērķis ir novērst 
un cīnīties pret korupciju vietējā līmenī (5. kritērijs).
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2008. gada jūlija ziņojumā Komisija zemes un mežu maiņas norādīja kā vienu no jomām, 
kurās ir potenciāli augsts korupcijas risks, un aicināja Bulgārijas varas iestādes risināt šo 
problēmu. 

Atbildot uz 2008. gada jūlija ziņojumu, Bulgārijas varas iestādes pieņēma rīcības plānu 
(2008. gada septembrī), kurā bija iekļauta virkne konkrētu pasākumu, lai risinātu galvenās 
ziņojumā norādītās problēmas, un kurš varētu sekmēt progresa sasniegšanu Bulgārijā saskaņā 
ar sadarbības un pārbaudes mehānisma (CVM) kritērijiem. Rīcības plānā Bulgārijas varas 
iestādes ietvēra apņemšanos grozīt Municipālā īpašuma aktu un Mežsaimniecības aktu, 
aizliedzot zemes maiņu un ieviešot valsts īpašuma pārdošanas pārraudzības mehānismu. 

2009. gada februāra ziņojumā Komisija ņēma vērā grozījumus iepriekš minētajos Bulgārijas 
tiesību aktos, kuru mērķis bija aizliegt zemes un mežu maiņu ļaunprātīgu izmantošanu. Tika 
paredzēts, ka šie grozījumi stāsies spēkā 2009. gada 1. februārī (attiecībā uz mežiem) un 
2009. gada 1. martā (attiecībā uz zemi). 

Lai gan ir panākts progress likumdošanas jomā, Komisija saņem ziņojumus, kuros norādīts, 
ka iespējamā zemes un mežu maiņas ļaunprātīga izmantošana turpinās. NVO ir paudušas 
nosodījumu, ka pastāv mēģinājumi izvairīties no tiesību aktu piemērošanas. 

Komisijai nav tiešas kompetences attiecībā uz minētajiem tiesību akti. Tomēr tā uzskata, ka 
zemes un mežu maiņu prakse varētu izraisīt korupcijas risku, kas savukārt varētu radīt 
iespējamu organizētās noziedzības darbību risku. Lai arī šie jautājumi nav tiešā Komisijas 
kompetencē, tā ir sākusi interesēties par tiesību aktu grozīšanu, lai izvairītos no ļaunprātīgas 
izmantošanas saistībā ar sadarbības un pārbaudes mehānismu, kura mērķis ir risināt atlikušos 
trūkumus attiecībā uz tiesu sistēmu, korupciju un organizēto noziedzību Bulgārijā. Tāpēc 
Komisija turpinās cieši uzraudzīt tiesību aktu efektīvu ieviešanu un, kur tas nepieciešams, ar 
Bulgārijas varas iestādēm vispārīgi apspriedīs šo jautājumu. Tomēr Komisija nevar reaģēt uz 
individuāliem signāliem un gadījumiem, jo tai nav attiecīgās kompetences.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 8. oktobrī

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz vairākiem maiņas darījumiem ar zemi Bulgārijā, kad 
valstij pietuvinātas privātpersonas ir ieguvušas valstij piederošos iekārojamākos zemes 
gabalus, apmainot tos pret saviem mazvērtīgajiem privātajiem zemes gabaliem. Šīs 
iekārojamās potenciālās tūrisma attīstības zonas vairumā gadījumu atrodas Melnās jūras 
krastā un kalnu reģionos, un daudzas no tām ir iekļautas Natura 2000 teritoriju sarakstā. 
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka šo zemes maiņas darījumu kopējā vērtība sasniedz 3–4 
miljardus eiro, ko nepotisma un korupcijas dēļ ir zaudējusi Bulgārijas valsts kase. Tā kā 
Bulgārijas konstitucionālā tiesa neļauj trešām pusēm pārsūdzēt lēmumu augstākajā 
administratīvajā tiesā, lūgumraksta iesniedzēja iespējas veikt kādas darbības valsts līmenī ir 
ārkārtīgi ierobežotas, un tāpēc viņš lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.
Komisija ir informēta par lūgumraksta iesniedzēja norādītajiem jautājumiem attiecībā uz 
privātīpašumā esošas meža zemes apmainīšanu pret valsts mežu zemi un šādi iegūtas meža 
zemes lietošanas mērķa maiņu par būvniecībā izmantojamu zemi. Komisija secina, ka 
Bulgārija 2009. gada janvārī un septembrī veica pasākumus, lai pārtrauktu juridiski iespējamo 
praksi, kas ļauj veikt meža zemes maiņas darījumus un attiecīgi mainīt tās lietošanas mērķus, 
un ka Bulgārijas prokuratūra veic virkni kriminālizmeklēšanu šajā jautājumā. 
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Atbildot uz saņemtajām sūdzībām, Komisija izmeklē, vai pašreiz apturētie Bulgārijas 
noteikumi par mežu zemes maiņu un attiecīgi zemes lietošanas mērķa maiņu sniedza 
uzņēmumiem priekšrocības, ko varētu uzskatīt par valsts atbalstu Līguma par Eiropas 
Savienības darbīgu (LESD) 107. panta 1. punkta izpratnē. Jebkurš valsts atbalsts, kas 
piešķirts, nesaņemot Komisijas apstiprinājumu, pēc tam, kad Komisija informēta saskaņā ar 
LESD 108. panta 3. punktu, ir nelikumīgs atbalsts, ja vien pastāv atbrīvojums no paziņošanas 
prasības, pamatojoties uz grupālo atbrīvojumu, ko Komisija pieņēma, piemērojot Padomes 
1998. gada 7. maija Regulu (EK) Nr. 994/98 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas 
dibināšanas līguma 92. un 93. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu1, 
vai tas bija esošais atbalsts datumā, kad Bulgārija pievienojās Eiropas Savienībai. Saskaņā ar 
14. pantu Padomes 1999. gada 22. marta Regulā (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki 
izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai2, Komisijai vajadzētu pieprasīt 
Bulgārijai atgūt šādi nelikumīgi piešķirtu atbalstu, ja to nevar uzskatīt par saderīgu ar iekšējo 
tirgu atbilstīgi LESD 107. panta 2. un 3. pantam. 

Secinājumi

Attiecîbâ uz lûgumraksta iesniedzçja norâdîtajiem jautâjumiem ir jâveic sareþìîts 
novçrtçjums. Ðajâ novçrtçðanas posmâ Komisija nevar komentçt iespçjamo iznâkumu.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saòemta 2011. gada 26. oktobrî (REV II)

Kā norādīts iepriekšējā paziņojumā, Komisija izmeklē, vai pašreiz apturētie Bulgārijas 
noteikumi par mežu zemes maiņu un attiecīgi zemes lietošanas mērķa maiņu sniedza 
uzņēmumiem priekšrocības, ko varētu uzskatīt par valsts atbalstu Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 107. panta 1. punkta izpratnē. Proti, Komisija pārbauda, vai 
koeficientu precizējuma trūkums, aprēķinot administratīvās cenas iepriekš minētajos 
darījumos, neizraisīja situāciju, kad zemes gabalu cenas bija ievērojami zemākas par tirgus 
cenām. Šāda situācija nozīmētu priekšrocības maiņas darījumos iesaistītajām privātajām 
pusēm.
2011. gada 29. jūnijā Komisija nolēma sākt oficiālu izmeklēšanas procedūru (kā noteikts 
LESD 108. panta 2. punktā), lai pārbaudītu, vai maiņas darījumi atbilst ES valsts atbalsta 
noteikumiem. Oficiālas izmeklēšanas procedūras sākšana ieinteresētajām trešām pusēm 
sniedz iespēju izteikties par pārbaudāmajiem pasākumiem. Tas pāragri nenosaka 
izmeklēšanas iznākumu.  

Šobrīd Komisija nevar izslēgt iespēju, ka privātie uzņēmumi, kas iemainīja savus mežu 
īpašumus pret valsts mežu īpašumiem saskaņā ar Bulgārijas tiesību aktiem, kuri bija spēkā 
līdz 2009. gadam, no šiem maiņas darījumiem ir guvuši ievērojamas ekonomiskās 

                                               
1 OV L 142, 14.5.1998., 1.–4. lpp.
2 OV L 83, 27.3.1999., 1.–9. lpp.
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priekšrocības. Priekšrocības varēja rasties īpaši tajos gadījumos, kad iemainītā valsts zeme, 
kas kļuva par privātīpašumu, atradās ekskluzīvās vietās, bet iemainītā privātā zeme, kas kļuva 
par valsts īpašumu, ― nomaļākās vietās. Turklāt dažu, par privātiem kļuvušu valsts zemes 
īpašumu statuss, iespējams, mainīts saskaņā ar pilsētplānošanas noteikumiem, un tie no meža 
kļuva par apbūvei paredzētu zemi. Minētā statusa maiņa, iespējams, vēl vairāk palielinājusi 
attiecīgo zemes gabalu vērtību.

Komisijas lēmums publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī 2011. gada 16. septembrī1. Ieinteresētās 
puses varēja iesniegt Komisijai savus komentārus līdz 2011. gada 16. oktobrim.

Komisija sāktajā izmeklēšanā analizē vispārējos noteikumus, kas reglamentē zemes maiņas 
darījumus Bulgārijā, lai noteiktu, vai saņēmējiem uzņēmējiem šī sistēma radījusi ekonomiskas 
priekšrocības, kas finansētas no valsts līdzekļiem. Ja Komisija konstatēs, ka zemes maiņas 
darījumos iekļautas slēptas subsīdijas, tai būs jāizvērtē, vai šāds atbalsts ir savienojams ar 
ES valsts atbalsta noteikumiem.
Komisija, pamatojoties uz saņemtajiem komentāriem un pašas veikto novērtējumu, oficiālo 
izmeklēšanu noslēgs ar gala lēmumu par to, ka pārbaudītie pasākumi vai nu ir uzskatāmi par 
valsts atbalstu LESD 107. panta 1. punkta izpratnē, vai nav. Ja Komisija konstatēs, ka valsts 
atbalsts ir iesaistīts, tā lems par minētā atbalsta savienojamību ar iekšējo tirgu. Ja Komisija 
konstatēs, ka zemes maiņas darījumos Bulgārijā iesaistīts nesavienojams atbalsts, tā liks atgūt 
nesavienojamo atbalstu no saņēmējiem uzņēmējiem, ja vien minētā darbība nebūs pretrunā 
Eiropas tiesību aktu vispārējiem principiem. Saņēmējiem uzņēmējiem būs jāatmaksā valsts 
budžetā saņemtais valsts atbalsta apjoms, kā arī kompensācijas procenti. 
Lūgumraksta iesniedzējs arī izvirza jautājumu par iespējamu valsts atbalstu lauksaimniecības 
zemes maiņas darījumos. Arī par šo jautājumu Komisijas dienesti sākuši sākotnējo pārbaudi. 
Tā kā Bulgārijas tiesību normas, ko piemēro lauksaimniecības zemes maiņas darījumiem, 
atšķiras no normām, ko piemēro mežu maiņas darījumiem, mežu maiņas darījumu 
izmeklēšanas rezultāts nenosaka lauksaimniecības zemes maiņas darījumu izmeklēšanas 
rezultātu.
Komisijas sāktā valsts atbalsta izmeklēšana ir neatkarīga no Bulgārijā sāktās maiņas darījumu 
kriminālizmeklēšanas. 2009. gada janvārī Bulgārijas valdība aizliedza meža īpašumu maiņas 
darījumus. Uzraugot tiesību sistēmas reformas, korupcijas un organizētās noziedzības 
apkarošanas attīstību Bulgārijā, Komisija pārbaudes un sadarbības mehānisma ietvaros 
uzrauga arī zemes maiņas darījumu jautājumu.

                                               
1 OV L 273, 16.9.2011., 13. lpp.


