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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1587/2008, της Nevena Asenova, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Επιτροπής της πρωτοβουλίας για τους κατοίκους του χωριού 
Mougla», η οποία συνοδεύεται από 410 υπογραφές, σχετικά με την 
«ανταλλαγή γαιών» και την περιφρόνηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
της ΕΕ στην περιοχή Smolyan της νότιας Βουλγαρίας 

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επισύρει την προσοχή στην αμφίβολη κατάσταση που συνδέεται με την 
ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων χειμερινού αθλητισμού στην 
περιοχή Smolyan των βουνών της Ροδόπης στη νότια Βουλγαρία. Η αναφέρουσα επισημαίνει 
ότι οι εκτάσεις που οι τοπικές αρχές «αντάλλαξαν» με τους ανάδοχους του έργου θα πρέπει 
στην πραγματικότητα, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να επιστραφούν στους 
κατοίκους της περιοχής. Η αναφέρουσα εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στο αθλητικό και 
τουριστικό κέντρο «Perelik», μια υπεράκτια εταιρεία με έδρα την Κύπρο, ο ιδιοκτήτης της 
οποίας διατηρεί στενούς δεσμούς με την βουλγαρική κυβέρνηση. Η εταιρεία αυτή ξεκίνησε 
ένα έργο μεγάλης κλίμακας που εκτείνεται σε 13 750 εκτάρια γης και δάσους, μέρος των 
οποίων έχει προταθεί για ένταξη στον κατάλογο του δικτύου Natura 2000. Η αναφέρουσα, η 
οποία έχει ήδη προσφύγει ανεπιτυχώς στον βούλγαρο Διαμεσολαβητή και στην 
αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βουλγαρία, ζητεί συνεπώς από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να μεσολαβήσει άμεσα στις βουλγαρικές αρχές και, πιθανώς, να συστήσει μια 
εξεταστική επιτροπή προκειμένου να σταματήσει τα έργα υποδομής που έχουν ξεκινήσει, τα 
οποία αντιβαίνουν στην ισχύουσα συναφή κοινοτική νομοθεσία και αποτελούν επίσης σαφή 
απόδειξη της εκτεταμένης διαφθοράς που επικρατεί στη Βουλγαρία. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 19 Μαρτίου 2009. Ζητήθηκαν πληροφορίες από την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 192, παρ. 4 του Κανονισμού.
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Η αναφορά

Η αναφέροντες διαμαρτύρονται ότι η πρακτική της "ανταλλαγής γαιών" μεταξύ δήμων και
αναδόχων έργων δεν είναι διαφανής, μπορεί να επιδεινώσει παρελθούσες αδικίες γύρω από
δικαιώματα ιδιοκτησίας και ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο περιοχές με υψηλή
περιβαλλοντική αξία.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Όπως ήδη γνωρίζει το Κοινοβούλιο από προηγούμενες αναφορές, το θέμα του νόμου για την 
ιδιοκτησία δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Κοινότητας και ως εκ τούτου είναι 
ανεδαφικό να εξετάζονται μεμονωμένα υποθέσεις με τον τρόπο που προφανώς θα άρεσε 
στους αναφέροντες. Παρά ταύτα, σύμφωνα με το Μηχανισμό για τη Συνεργασία και τον 
Έλεγχο που φέρνει κοντά τη Βουλγαρία με την Επιτροπή για τη μείωση των επιπέδων 
διαφθοράς γενικότερα, η πρακτική της ανταλλαγής γαιών έχει πράγματι χαρακτηρισθεί ως 
παράγων υψηλού κινδύνου. Στην έκθεση του 2008, εξετάσθηκε κατά την έννοια του 5ου 
"σημείου αναφοράς" που χρειάζεται να τύχει προσοχής η αντιμετώπιση της τάσης για 
διαφθορά στο τοπικό επίπεδο. Βάσει αυτής της έκθεσης, η Βουλγαρία σύστησε μια 
επιχειρησιακή ομάδα για την εξέταση του θέματος της ανταλλαγής γαιών και πράγματι οι 
αναγκαίες αλλαγές στη δασική νομοθεσία τέθηκαν σε ισχύ το Φεβρουάριο 2009, η δε 
νομοθεσία περί εγγείου ιδιοκτησίας το Μάρτιο 2009. Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί 
την κατάσταση, για να βεβαιωθεί ότι είναι αποτελεσματικές οι αλλαγές αυτές καθώς και η 
νέα και διαφανέστερη πρακτική εποπτείας του κτηματολογίου. Η Επιτροπή θα κοινοποιήσει 
στην Επιτροπή Αναφορών την προσεχή ετήσια έκθεση που θα δημοσιευθεί τον Ιούνιο 2009.

Οι αναφέροντες θίγουν το ενδεχόμενο να κατασκευαστεί το αθλητικό και τουριστικό κέντρο 
του Perelik, το οποίο περιλαμβάνει περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως τοποθεσίες Natura
2000. Παρά ταύτα, η απόφαση για την έγκριση της τροποποίησης του γενικού χωροταξικού
σχεδίου του δήμου Smolyan προκειμένου να περιληφθεί σ' αυτό το σχέδιο κατασκευής του 
αθλητικού και τουριστικού κέντρου Perelik, ακυρώθηκε με άλλη απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου του Smolyan με ημερομηνία 13 Μαρτίου 2009. 

Συμπεράσματα

Η Βουλγαρία έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του θέματος της ανταλλαγής γαιών, το
οποίο καταγγέλλουν οι αναφέροντες. Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί την
αποτελεσματικότητα των ληφθέντων μέτρων αλλά δεν μπορεί να ασχοληθεί με μεμονωμένες 
υποθέσεις.  Οι τοπικές αρχές του Smolyan έχουν ακυρώσει την απόφαση που εγκρίνει την 
τροποποίηση του γενικού χωροταξικού σχεδίου για την κατασκευή του αθλητικού και 
τουριστικού κέντρου Perelik  σε χώρους Natura 2000. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση για να εξασφαλίσει την ορθή 
εφαρμογή της νομοθεσίας Natura.


