
CM\785744DA.doc PE427.006v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget for Andragender

19.06.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1587/2008 af Nevena Asenova, bulgarsk statsborger, for 
"Initiativkomitéen for Beboerne i Landsbyen Mougla", og 410 
medunderskrivere, om arealbytte og tilsidesættelse af EU's miljølovgivning i 
Smolyanområdet i det sydlige Bulgarien

1. Sammendrag

Andrageren henviser til de tvivlsomme forhold, der hersker omkring gennemførelsen af turist-
og vintersportsprojekter i Smolyanområdet i Rodopibjergene i det sydlige Bulgarien.
Andrageren påpeger, at de områder, som de lokale myndigheder har "byttet" med 
projektudviklerne, i virkeligheden i henhold til de gældende bestemmelser skulle gives tilbage 
til områdets beboere. Andrageren henleder navnlig opmærksomheden på Perelik-sports- og 
turistcentret, et off-shore-selskab, der er registreret i Cypern, og hvis ejer har nære 
forbindelser til den bulgarske regering. Dette selskab har iværksat et meget stort projekt, der 
berører 13 750 ha land- og skovområder, hvoraf en del er foreslået opført på Natura 2000-
listen. Andrageren, der allerede forgæves har rettet henvendelse til den bulgarske 
ombudsmand og Europa-Kommissionens Repræsentation i Bulgarien, anmoder derfor 
Europa-Parlamentet om omgående at skride ind over for de bulgarske myndigheder og 
eventuelt nedsætte et undersøgelsesudvalg med henblik på at udvirke, at der sættes en stopper 
for allerede iværksatte infrastrukturprojekter, som dels er i strid med EU's gældende retsakter 
på området, men også et tydeligt bevis på den omfattende korruption i Bulgarien.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).
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3. Kommissionens svar (modtaget den 19. juni 2009).

"Andragendet

Andragerne klager over, at praksis med arealbytte mellem kommuner og bygherrer ikke er 
gennemsigtig og kan forværre tidligere tilfælde af uretfærdigheder i forbindelse med 
ejendomsrettigheder og bringe områder med høj miljøværdi i fare.

Kommissionens bemærkninger

Som Parlamentet ved fra mange tidligere andragender, henhører ejendomsret ikke under 
Fællesskabets kompetenceområde, hvorfor det ikke er muligt at behandle og forfølge 
individuelle sager på den måde, som andragerne helt klart ville ønske. Imidlertid er praksis 
med arealbytte rent faktisk blevet identificeret som en risikofaktor inden for rammerne af 
mekanismen for samarbejde og kontrol, hvor Bulgarien og Kommissionen i fællesskab 
arbejder på at begrænse korruptionsniveauerne helt generelt. I 2008-rapporten ansås det i 
forbindelse med femte benchmark for nødvendigt at tage fat på denne praksis for at finde en 
løsning på korruptionstilbøjelighederne på lokalt plan. Efter rapporten nedsatte Bulgarien en 
arbejdsgruppe, som fik til opgave at undersøge arealbyttespørgsmålet, og i februar 2009 trådte 
de nødvendige ændringer til skovloven og i marts 2009 til jordloven rent faktisk i kraft. 
Kommissionen følger fortsat situationen for at sikre sig, at disse ændringer samt den nye og 
mere gennemsigtige ordning for tilsyn med arealregistrering gennemføres i praksis. 
Kommissionen vil gerne henlede Andragendeudvalgets opmærksomhed på den næste årlige 
rapport, som efter planen skulle foreligge i juni 2009. 

Andragerne henviser til den planlagte opførelse af Perelik-sports- og turistcentret, som berører 
områder, der er udpeget som Natura 2000-områder. Imidlertid blev afgørelsen om at vedtage 
ændringen af Smolyan Kommunes generelle arealplan med henblik på at medtage projektet 
vedrørende opførelse af Perelik-sports- og turistcentret ophævet ved en ny afgørelse af 13. 
marts 2009 fra kommunalrådet i Smolyan. 

Konklusioner

Bulgarien har truffet foranstaltninger for at finde en løsning på den arealbyttepraksis, som 
andragerne kritiserer. Kommissionen fører fortsat tilsyn med effektiviteten af de trufne 
foranstaltninger, men kan ikke tage individuelle sager op til behandling. De lokale 
myndigheder i Smolyan har ophævet afgørelsen om at vedtage ændringen af arealplanen med 
henblik på opførelse af Perelik-sports- og turistcentret, som berører Natura 2000-områder.

Kommissionen vil fortsat følge situationen nøje for at sikre sig, at Natura 2000-lovgivningen 
gennemføres korrekt."


