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Suġġett: Petizzjoni 1675/2008, imressqa minn Alexander Karakachanov, ta’ 
ċittadinanza Bulgara, f’isem il-“Bulgarian Green Party/BulgarianGreens”, 
dwar l-iskambju tal-artijiet u l-korruzzjoni fil-Bulgarija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għal numru ta’ każijiet ta’ skambju ta’ artijiet fil-Bulgarija li fihom 
hemm skambju ta’ art vantaġġuża li tappartjeni lill-istat ma’ art ta’ valur inqas li tappartjeni 
lill-individwi privati li huma viċin il-Gvern. Dawn iż-żoni turistiċi potenzjali vantaġġużi 
huma l-iktar fil-kosta tal-Baħar l-Iswed u fir-reġjuni muntanjużi, u ħafna minnhom jidhru fuq 
il-lista ta’ siti tan-Natura 2000.  Il-petizzjonant jindika li l-valur ta’ dan l-iskambju ta’ artijiet 
jammonta għal 3-4 biljun EUR, li għaldaqstant kienu mitlufa mit-Teżor Bulgaru minħabba 
nepotiżmu u korruzzjoni. Peress li l-qorti kostituzzjonali Bulgara ma tippermettix lil partijiet 
terzi jippreżentaw appelli fil-qorti amministrattiva suprema, l-alternattivi tal-petizzjonant 
sabiex jieħu azzjoni fuq livell nazzjonali huma limitati ħafna, u għalhekk jitlob lill-Parlament 
Ewropew biex jieħu l-każ f’idejh.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Il-problema tal-iskambji tal-art u l-foresti tqajmet mill-Kummissjoni fir-rapporti perjodiċi 
dwar il-Bulgarija skont il-Mekkaniżmu ta’ Koperazzjoni u Verifika f’Lulju 2008 u fi Frar 
2009. Il-Kummissjoni indirizzat il-kwistjoni fil-kuntest tar-rappurtar dwar miżuri li għandhom 
l-għan li jipprevjenu u jiġġieldu l-korruzzjoni fuq livell lokali (Punt ta’ Referenza 5). 
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Fir-rapport ta’ Lulju 2008, il-Kummissjoni identifikat l-iskambji tal-art u l-foresti bħala 
waħda mill-oqsma b’potenzjal għoli ta’ riskju ta’ korruzzjoni u stiednet lill-awtoritajiet 
Bulgari sabiex jindirizzaw din il-problema. 

Bħala tweġiba għar-rapport ta’ Lulju 2008, l-awtoritajiet Bulgari addottaw Pjan ta’ Azzjoni 
(Settembru 2008), illi kien fih serje ta’ miżuri konkreti li jirrispondu għall-kwistjonijiet 
ewlenin identifikati fir-rapport u li jippermettu lill-Bulgarija sabiex tikseb progress taħt il-
punti ta’ referenza tas-CVM. Fir-risposta tal-pjan ta’ azzjoni tagħhom, l-awtoritajiet Bulgari 
impenjaw ruħhom li jemendaw l-Att dwar il-Proprjetà Muniċipali u l-Att dwar il-Forestrija 
sabiex jimponu projbizzjoni fuq l-iskambji tal-art u jintroduċu mekkaniżmu ta’ superviżjoni 
għall-bejgħ ta’ proprjetà statali. 

Fir-rapport ta’ Frar 2009, il-Kummissjoni ħadet nota tal-emendi li saru fil-liġijiet Bulgari 
msemmija, li għandhom l-għan li jipprojbixxu l-abbuż fl-iskambji tal-art u l-foresti. Dawn l-
emendi kienu skedati sabiex jidħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Frar 2009 (foresti) u fl-1 ta’ marzu 2009 
(art). 

Minkejja l-progress minn naħa leġiżlattiva, il-Kummissjoni tirċievi rapporti li jindikaw illi l-
abbuż potenzjali fl-iskambji tal-art u l-foresti għadu jista’ jseħħ. L-Organizzazzjonijiet Non 
Governattivi (NGOs) kritikaw il-fatt li għad hemm attentati sabiex l-applikazzjoni tal-liġi tiġi 
ċirkomventata. 

Il-Kummissjoni m’għandha l-ebda kompetenza diretta rigward il-liġi msemmija. Madankollu 
tikkunsidra illi l-prattika tal-iskambji tal-art u l-foresti tista’ tagħti lok għar-riskju ta’ 
korruzzjoni u konsegwentement tista’ ġġib magħha riskju potenzjali ta’ attivitajiet ta’ 
kriminalità organizzata. Filwaqt illi m’għandha l-ebda kompetenza f’dawn il-kwistjonijiet, il-
Kummissjoni ħadet interess li tara l-bidla fil-leġiżlazzjoni sabiex tevita abbużi potenzjali fil-
kuntest tal-Mekkaniżmu ta’ Koperazzjoni u Verifika li għandu l-għan li jindirizza n-
nuqqasijiet li fadal fis-sistema ġudizzjarja, fil-korruzzjoni u fil-kriminalità organizzata fil-
Bulgarija. Il-Kummissjoni għaldaqstant se tkompli tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni 
effettiva tal-liġijiet u ssegwi lill-awtoritajiet Bulgari fuq il-kwistjonijiet ġenerali fejn hemm 
bżonn. Il-Kummissjoni iżda ma tistax tieħu azzjoni dwar senjalazzjonijiet jew każijiet 
individwali, minħabba nuqqas ta’ kompetenza.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-8 ta’ Ottubru 2010.

Il-petizzjonant jirreferi għal numru ta’ każijiet ta’ skambju ta’ artijiet fil-Bulgarija li fihom 
hemm skambju ta’ art vantaġġuża li tappartjeni lill-istat ma’ art ta’ valur inqas li tappartjeni 
lill-individwi privati li huma viċin il-Gvern. Dawn iż-żoni turistiċi potenzjali vantaġġużi 
huma l-iktar fil-kosta tal-Baħar l-Iswed u fir-reġjuni muntanjużi, u ħafna minnhom jidhru fuq 
il-lista ta’ siti tan-Natura 2000. Il-petizzjonant jindika li l-valur ta’ dan l-iskambju ta’ artijiet 
jammonta għal 3-4 biljun EUR, li għaldaqstant kienu mitlufa mit-Teżor Bulgaru minħabba 
nepotiżmu u korruzzjoni. Peress li l-qorti kostituzzjonali Bulgara ma tippermettix lil partijiet 
terzi jippreżentaw appelli fil-qorti amministrattiva suprema, l-alternattivi tal-petizzjonant 
sabiex jieħu azzjoni fuq livell nazzjonali huma limitati ħafna, u għalhekk jitlob lill-Parlament 
Ewropew biex jieħu l-każ f’idejh.
Il-Kummissjoni hi konxja tal-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonant, liema kwistjonijiet 
jirrigwardaw l-iskambji tal-art tal-foresta li tappartjeni lill-individwi privati ma’ art tal-foresta 
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li hi pubblika, u l-bidla sussegwenti fl-użu tal-art tal-foresta skambjata f’art tal-bini. Il-
Kummissjoni taf li l-Bulgarija ħadet miżuri f’Jannar u f’Settembru 2009 biex twaqqaf il-
possibilitajiet legali li jippermettu li l-art tal-foresta tiġi skambjata, u jinbidlilha l-użu, 
rispettivament, u li l-prosekutur pubbliku Bulgaru qed isegwi sensiela ta’ investigazzjonijiet 
kriminali dwar din il-kwistjoni. 

Bħala risposta għall-ilmenti li waslu, il-Kummissjoni qed tinvestiga jekk ir-regoli Bulgari li 
m’għadhomx fis-seħħ dwar l-iskambji tal-foresta u l-bidla sussegwenti fl-użu tal-art tawx 
vantaġġ lill-impriżi li jistgħu jiġu kkunsidrati li jikkostitwixxu għajnuna tal-istat fi ħdan it-
tifsira tal-Artikolu 107(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 
Kwalunkwe għajnuna tal-istat mogħtija mingħajr l-approvazzjoni tal-Kummissjoni wara n-
notifika tagħha lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 108(3) tat-TFUE, hi kkunsidrata għajnuna 
illegali, sakemm tiġi eżentata mir-rekwiżit tan-notifika fuq il-bażi tal-eżenzjoni ġenerali 
adottata mill-Kummissjoni fl-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 994/98 tas-7 
ta’ Mejju 1998 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 92 u 93 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea għal ċertu kategoriji ta’ għajnuna Statali orizzontali1, jew inkella kienet għajnuna 
eżistenti fid-data tal-adeżjoni tal-Bulgarija mal-Unjoni Ewropea Skont l-Artikolu 14 tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 tat-22 ta’ Marzu 1999 li jistabbilixxi regoli 
dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE2, il-Kummissjoni s-soltu 
jkollha tobbliga lill-Bulgarija tirkupra tali għajnuna illegali sakemm din ma tkunx tista’ tiġi 
ddikjarata kompatibbli mas-Suq Intern, f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 107(2) 
u (3) tat-TFUE. 

Konklużjonijiet

Il-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonant jirrikjedu evalwazzjoni kumplessa. F’dan l-istadju 
tal-evalwazzjoni tagħha, il-Kummissjoni ma tistax tindika r-ri¿ultat probabbli.

5. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2011 (REV II)

Kif issemma fil-komunikazzjoni preċedenti tagħha, il-Kummissjoni qed tinvestiga jekk ir-
regoli Bulgari li m’għadhomx fis-seħħ dwar l-iskambji tal-foresta u l-bidla sussegwenti fl-użu 
tal-art tawx vantaġġ lill-impriżi li jistgħu jiġu kkunsidrati bħala għajnuna tal-istat fi ħdan it-
tifsira tal-Artikolu 107(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 
B’mod partikolari, il-Kummissjoni teżamina jekk in-nuqqas ta’ aġġornamenti dwar il-
koeffiċjenti użati għall-kalkolu tal-prezzijiet amministrattivi, għall-iskop tal-ftehimiet li 
semmew hawn fuq, jirriżultax f’differenza kbira bejn il-prezzijiet ta’ meded tal-art u l-
prezzijiet tas-suq. Tali sitwazzjoni tkun ta’ vantaġġ għall-partijiet privati fil-proċess tal-
iskambji tal-art.

                                               
1 ĠU L 142, 14.5.1998, p. 1-4.
2 ĠU L 83, 27.3.1999, p. 1-9
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Fid-29 ta’ Ġunju 2011, il-Kummissjoni ddeċidiet li tiftaħ proċedura ta’ investigazzjoni 
formali (skont l-Artikolu 108(2) tat-TFUE) sabiex jiġi vverifikat jekk il-ftehimiet ta’ skambju 
jikkonformawx mar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna tal-istat. Il-ftuħ ta’ proċedura ta’ 
investigazzjoni formali jippermetti lill-partijiet terzi jikkummentaw dwar il-miżuri li qed jiġu 
eżaminati. Dan ma jippreġudikax l-eżitu tal-investigazzjoni.  
F’dan l-istadju, il-Kummissjoni ma tistax teskludi li l-kumpaniji privati, li skambjaw l-art tal-
foresta tagħhom ma’ art pubblika tal-foresta, skont il-liġi Bulgara li kienet fis-seħħ sal-2009, 
setgħu gawdew minn vantaġġ ekonomiku selettiv dovut għal dawn l-iskambji. Il-vantaġġ seta’ 
kien evidenti l-aktar f’każijiet fejn l-artijiet pubbliċi skambjati li saru privati kienu f’postijiet 
ewlenin, filwaqt li l-artijiet privati skambjati li saru pubbliċi kienu f’postijiet aktar remoti. 
Barra minn hekk, l-istatus ta’ wħud mill-meded tal-art pubbliċi li saru privati allegatament ġie 
aġġornat, skont ir-regoli tal-ippjanar urban, minn art tal-foresta għal art għall-bini. Dan l-
aġġornament seta’ żied aktar il-valur tal-meded tal-art.
Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni ġiet ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-UE fis-16 ta’ 
Settembru 20111. Il-partijiet interessati ġew mistiedna jippreżentaw il-kummenti tagħhom lill-
Kummissjoni sas-16 ta’ Ottubru 2011.

L-investigazzjoni tal-Kummissjoni tanalizza r-regoli ġenerali li jirregolaw l-iskambji fil-
Bulgarija sabiex jiġi ddeterminat jekk din is-sistema provdietx vantaġġ ekonomiku selettiv, 
iffinanzjat mir-riżorsi tal-Istat, lill-kumpaniji benefiċjarji. Jekk il-Kummissjoni ssir taf li l-
ftehimiet tal-iskambju involvew sussidju minn taħt, hija jkollha tevalwa jekk tali għajnuna 
hijiex kompatibbli mar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna tal-istat.
Il-Kummissjoni se tagħlaq l-investigazzjoni formali tagħha abbażi tal-kummenti li waslulha u 
tal-evalwazzjoni tagħha stess permezz ta’ deċiżjoni finali li tistabbilixxi jekk il-miżuri 
jikkostitwixxux għajnuna tal-istat fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 107(1) tat-TFUE.  Jekk il-
Kummissjoni ssir taf li hija involuta l-għajnuna tal-istat, hija se tieħu deċiżjoni dwar il-
kompatibilità tal-għajnuna mas-suq intern. Jekk il-Kummissjoni ssir taf li l-iskambji tal-art fil-
Bulgarija kienu jinvolvu xi għajnuna inkompatibbli, hija għandha tobbliga lill-Bulgarija 
tirkupra l-għajnuna inkompatibbli mingħand il-benefiċjarji bil-kundizzjoni li dan ma jiksirx xi 
prinċipju ġenerali tal-liġi Ewropea. Mbagħad, il-benefiċjarji se jintalbu jħallsu lura, fil-baġit 
tal-Istat, l-ammont tal-għajnuna tal-istat li rċivew, flimkien mal-interess applikabbli. 

Il-petizzjonant qajjem ukoll il-kwistjoni tal-għajnuna tal-istat potenzjali fl-iskambji tal-art 
agrikola. Din il-kwistjoni qed tiġi kkunsidrata wkoll mis-servizzi tal-Kummissjoni f’eżami 
preliminari. Billi d-dispożizzjonijiet legali Bulgari applikabbli għall-iskambji tal-art agrikola 
jvarjaw minn dawk applikabbli għall-iskambji tal-art tal-foresta, l-eżitu tal-investigazzjoni 
dwar l-iskambji tal-art tal-foresta ma jippreġudikax l-eżitu tal-valutazzjoni tagħha fir-rigward 
tal-iskambji tal-art agrikola.

L-investigazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-għajnuna tal-istat hija indipendenti mill-
investigazzjonijiet kriminali li nfetħu fil-Bulgarija dwar it-transazzjonijiet tal-iskambju. 
F’Jannar 2009, il-Gvern Bulgaru pprojbixxa l-iskambji ta’ proprjetajiet fil-foresti. Fi ħdan is-
sorveljanza tagħha tal-progress fil-Bulgarija rigward ir-riforma tal-ġustizzja, il-ġlieda kontra 
l-korruzzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata fi ħdan il-Mekkaniżmu ta’ 
Kooperazzjoni u Verifika, il-Kummissjoni tissorvelja wkoll il-kwistjoni tal-iskambji tal-art.

                                               
1 ĠU C 273, 16.9.2011, p. 13


