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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1675/2008, adresată de Alexander Karakachanov, de cetățenie 
bulgară, în numele „Bulgarian Green Party/Bulgarian Greens”, privind așa-
numitul proces de „schimb de terenuri” și corupția din Bulgaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la o serie de cazuri de „landswapping” (schimb de terenuri) din 
Bulgaria, unde terenuri atractive care se află în proprietatea statului sunt schimbate cu terenuri 
de o valoare inferioară, care aparțin unor persoane fizice cu legături apropiate cu guvernul. 
Aceste terenuri atractive și cu potențial turistic sunt de cele mai multe ori aflate pe malul 
Mării Negre și în regiunile muntoase, iar multe dintre acestea au fost trecute pe lista Natura 
2000. Petiționarul atrage atenția asupra faptului că valoarea acestui „schimb de terenuri” se 
ridică la 3-4 miliarde de euro, pe care trezoreria Bulgariei le-a pierdut astfel din cauza 
nepotismului și a corupției. Întrucât Curtea Constituțională din Bulgaria nu oferă posibilitatea 
unei terțe părți de a introduce un recurs pe lângă tribunalul administrativ superior, 
posibilitățile de a acționa ale petiționarului sunt extrem de limitate la nivel național și, de 
aceea, acesta solicită Parlamentului European să preia acest caz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Problema schimburilor de terenuri și păduri a fost ridicată de către Comisie în rapoartele 
periodice privind Bulgaria în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare, în iulie 2008 și 
februarie 2009. Comisia a abordat această problemă în contextul raportării cu privire la 
măsurile de prevenire și combatere a corupției la nivel local (Obiectivul de referință 5). 
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În raportul din iulie 2008, Comisia a concluzionat că schimburile de terenuri și păduri 
reprezintă unul din domeniile cu un risc de corupție potențial ridicat și a solicitat autorităților 
bulgare să abordeze această problemă. 

Ca răspuns la raportul din iulie 2008, autoritățile bulgare au adoptat un plan de acțiune 
(septembrie 2008) ce conține o serie de măsuri concrete care răspund problemelor-cheie 
identificate în raport și care ar da Bulgariei posibilitatea să progreseze conform obiectivelor 
de referință din cadrul MCV. În planul de acțiune de răspuns, autoritățile bulgare au solicitat, 
printre altele, modificarea Legii proprietății municipale și a Legii pădurilor pentru a se 
interzice schimburile de teren și pentru a se introduce un mecanism de supraveghere a 
vânzărilor de proprietăți de stat. 

În raportul din februarie 2009, Comisia a luat notă de modificările aduse legislației bulgare 
mai sus-menționate, care au drept scop stoparea abuzului de schimburi de terenuri și păduri. 
Aceste modificări au fost programate să intre în vigoare la 1 februarie 2009 (cele pentru 
păduri) și la 1 martie 2009 (cele pentru terenuri). 

În ciuda progreselor legislative, Comisia primește rapoarte ce indică faptul că abuzurile în 
cazul schimburilor de terenuri și păduri continuă. ONG-urile au criticat încercările de 
obstrucționare a aplicării legii. 

Comisia nu are competențe directe privind legislația în cauză. Aceasta consideră totuși că 
practica schimburilor de terenuri și păduri ar putea exacerba riscul de apariție a corupției, 
care, la rândul său, ar putea însemna un potențial risc în ceea ce privește crima organizată. 
Deși nu deține competențe directe în aceste chestiuni, Comisia și-a arătat interesul pentru 
modificarea legislației astfel încât să se evite posibilele abuzuri în contextul MCV, ce vizează 
abordarea deficiențelor existente în sistemul judiciar bulgar, corupția și crima organizată. Prin 
urmare, Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare efectivă a 
legilor și să colaboreze cu autoritățile din Bulgaria când va fi cazul. Comisia nu poate totuși 
reacționa la semnale sau cazuri individuale, neavând astfel de competențe.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 8 octombrie 2010

Petiționarul face referire la o serie de cazuri de „landswapping” (schimb de terenuri) din 
Bulgaria, unde terenuri atractive care se află în proprietatea statului au fost schimbate cu 
terenuri de o valoare inferioară, care aparțin unor persoane fizice cu legături apropiate cu 
guvernul. Aceste terenuri atractive și cu potențial turistic sunt de cele mai multe ori aflate pe 
malul Mării Negre și în regiunile muntoase, iar multe dintre acestea au fost trecute pe lista 
Natura 2000. Petiționarul atrage atenția asupra faptului că valoarea acestui „schimb de 
terenuri” se ridică la 3-4 miliarde de euro, pe care trezoreria Bulgariei le-a pierdut astfel din 
cauza nepotismului și a corupției. Întrucât Curtea Constituțională din Bulgaria nu oferă 
posibilitatea unei terțe părți de a introduce un recurs pe lângă tribunalul administrativ 
superior, posibilitățile de a acționa ale petiționarului sunt extrem de limitate la nivel național 
și, de aceea, acesta solicită Parlamentului European să preia acest caz.
Comisia cunoaște aspectele semnalate de petiționar, care vizează schimburile de terenuri 
forestiere aflate în proprietate privată cu terenuri forestiere deținute de stat și schimbarea 
ulterioară a utilizării lor din terenuri forestiere în terenuri de construcții. Comisia înțelege că 
Bulgaria a luat măsuri în ianuarie și septembrie 2009 pentru a pune capăt posibilităților legale 
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care permit ca terenurile forestiere și, respectiv, utilizarea lor să fie să fie schimbate, precum 
și faptul că Parchetul din Bulgaria a deschis mai multe anchete penale în această privință. 

Ca răspuns la plângerile primite, Comisia verifică dacă nu cumva normele juridice din 
Bulgaria în materie de schimburi de terenuri și schimbarea ulterioară a utilizării acestora a 
acordat întreprinderilor un avantaj care poate fi considerat ajutor de stat în înțelesul 
articolului 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 
Orice ajutor de stat acordat fără aprobarea Comisiei după informarea acestei instituții în 
conformitate cu articolul 108 alineatul (3) din TFUE constituie un ajutor ilegal, cu excepția 
cazului în care este scutit de la obligația de informare pe baza unei scutiri în bloc adoptate de 
Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de 
aplicare a articolelor 92 și 93 din Tratatul de instituire a Comunității Europene anumitor 
categorii de ajutoare de stat orizontale1 sau reprezenta ajutor de stat la data aderării Bulgariei 
la Uniunea Europeană. În conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al 
Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din 
Tratatul CE2, Comisia ar trebui în mod normal să-i ceară Bulgariei să recupereze acest ajutor 
ilegal în cazul în care nu poată fi declarat compatibil cu piața internă, în conformitate cu 
dispozițiile articolului 107 alineatele (2) și (3) din TFUE. 

Concluzii

Aspectele semnalate de petiționar necesită o evaluare complexă. În această etapă a evaluării, 
Comisia nu poate spune care va fi rezultatul probabil.

5. Răspuns suplimentar al Comisiei (REV. II), primit la 26 octombrie 2011

După cum precizează în comunicarea sa anterioară, Comisia verifică dacă normele juridice 
din Bulgaria, care nu mai sunt aplicabile în prezent, în materie de schimburi de terenuri 
forestiere și schimbarea ulterioară a destinației acestora nu a acordat întreprinderilor un 
avantaj care poate fi considerat ajutor de stat în înțelesul articolului 107 alineatul (1) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). În special, Comisia examinează dacă 
neactualizarea coeficienților utilizați pentru calcularea prețurilor administrative în scopul 
tranzacțiilor menționate anterior nu duce la crearea unei diferențe mult prea mari între 
prețurile parcelelor și prețurile de pe piață. Această situație ar constitui un avantaj pentru 
părțile private implicate în schimburi.
La 29 iunie 2011, Comisia a decis să deschidă o procedură oficială de investigare (astfel cum 
este prevăzută la articolul 108 alineatul (2) din TFUE), cu scopul de a verifica dacă 
schimburile sunt în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. Inițierea unei 

                                               
1 JO L 142, 14.5.1998, p. 1-4
2 JO L 83, 27.3.1999, p. 1-9
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proceduri oficiale de investigare oferă părților terțe interesate ocazia de a face observații cu 
privire la măsurile în curs de examinare. Aceasta nu aduce atingere rezultatului investigației. 

În acest stadiu, Comisia nu poate exclude posibilitatea ca societățile private care și-au 
schimbat terenurile forestiere cu terenuri forestiere din proprietatea publică, conform 
legislației bulgare în vigoare până în 2009, să fi obținut un avantaj economic selectiv în urma 
acestor schimburi. Avantajul ar fi putut apărea în special în cazurile în care terenurile din 
proprietatea publică trecute în proprietate privată se aflau în zone de calitate, în timp ce 
terenurile din proprietatea privată schimbate se aflau în zone mai îndepărtate. Mai mult, se 
susține că statutul unora dintre parcelele din proprietatea publică trecute în proprietate privată 
a fost ridicat, conform normelor în materie de urbanism, de la teren forestier la teren pentru 
construcții. Această îmbunătățire poate să fi crescut și mai mult valoarea parcelelor.
Decizia Comisiei a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE la 16 septembrie 20111. Părțile 
interesate au fost invitate să adreseze observații Comisiei până la 16 octombrie 2011.
Investigarea Comisiei analizează normele generale care reglementează schimburile în 
Bulgaria, cu scopul de a determina dacă acest sistem a oferit un avantaj economic selectiv, 
finanțat din resursele statului, societăților beneficiare. Dacă Comisia va descoperi că 
schimburile au implicat o subvenție ascunsă, aceasta va trebui să evalueze compatibilitatea 
acestui ajutor cu normele UE privind ajutorul de stat.

Comisia își va închide investigarea oficială pe baza observațiilor primite și a propriei evaluări 
printr-o decizie finală care să constate dacă măsurile constituie un ajutor de stat în înțelesul 
articolului 107 alineatul (1) din TFUE sau nu. Dacă Comisia va constata implicarea ajutorului 
de stat, aceasta va decide asupra compatibilității ajutorului cu piața internă. Dacă Comisia va 
constata că schimburile de terenuri din Bulgaria au implicat un ajutor incompatibil, aceasta va 
obliga Bulgaria să solicite recuperarea ajutorului incompatibil de la beneficiari, cu excepția 
cazului în care acest lucru ar încălca un principiu de drept comunitar. Beneficiarilor li se va 
solicita apoi să ramburseze la bugetul statului suma primită ca ajutor de stat, împreună cu 
dobânda aplicabilă. 
Petiționarul a ridicat și problema unor posibile ajutoare de stat în schimburile de terenuri 
agricole. Această chestiune este, de asemenea, analizată de serviciile Comisiei în cadrul unei 
examinări prealabile. Întrucât dispozițiile legale din Bulgaria aplicabile schimburilor de 
terenuri agricole sunt diferite de cele aplicabile schimburilor de terenuri forestiere, rezultatul 
anchetei privind schimburile de terenuri forestiere nu aduce atingere rezultatului evaluării sale 
cu privire la schimburile de terenuri agricole.
Investigarea Comisiei cu privire la ajutorul de stat este independentă de anchetele penale 
inițiate în Bulgaria cu privire la operațiunile de schimb. În ianuarie 2009, guvernul Bulgariei a 
interzis schimburile de proprietăți forestiere. În cadrul procesului de monitorizare a 
progresului Bulgariei cu privire la reforma justiției, combaterea corupției și combaterea crimei 
organizate din cadrul mecanismului de cooperare și verificare, Comisia monitorizează și 
problema schimburilor de terenuri.

                                               
1 JO C 273, 16.9.2011, p. 13.


