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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1587/2008, Nevena Asenova, Bulgarian kansalainen, Mouglan 
kylän asukkaiden aloitekomitean puolesta, ja 410 allekirjoittanutta, maan 
vaihtamisesta ja EU:n ympäristölainsäädännön noudattamatta jättämisestä 
Etelä-Bulgarian Smolyanin alueella

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä viittaa arveluttavaan tilanteeseen, joka koskee matkailu- ja 
talviurheiluhankkeiden toteuttamista Etelä-Bulgarian Rodopi-vuorten Smolyanin alueella. 
Vetoomuksen esittäjä korostaa, että alueet, jotka paikallisviranomaiset ovat vaihtaneet 
hankkeen kehittäjien kanssa, olisi itse asiassa sovellettavien säännösten mukaan palautettava 
paikallisille asukkaille. Vetoomuksen esittäjä kiinnittää huomiota erityisesti Perelikin urheilu-
ja matkailukeskukseen, Kyproksessa rekisteröityyn ulkomaiseen yritykseen, jonka omistajalla 
on läheisiä yhteyksiä Bulgarian hallitukseen. Yritys on käynnistänyt valtavan hankkeen, joka 
kattaa 13 750 hehtaaria maata ja metsää, josta osaa on ehdotettu sisällytettäväksi Natura 2000 
-luetteloon. Vetoomuksen esittäjä, joka on jo tuloksetta vedonnut Bulgarian 
oikeusasiamieheen ja komission Bulgarian edustustoon, pyytää tämän vuoksi Euroopan 
parlamenttia välittömästi ryhtymään välittäjäksi Bulgarian viranomaisten kanssa ja 
mahdollisesti perustamaan tutkimuskomitean tavoitteena meneillään olevien 
infrastruktuurihankkeiden keskeyttäminen, sillä ne ovat paitsi sovellettavan EU:n 
lainsäädännön vastaisia myös selkeä osoitus Bulgariassa laajalle levinneestä korruptiosta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 19. maaliskuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.



PE427.006v01-00 2/2 CM\785744FI.doc

FI

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjät valittavat, että kuntien ja rakennuttajien välinen maan 
vaihtamiskäytäntö ei ole avointa, voi nostaa uudelleen esiin vanhat omistusoikeuksiin liittyvät 
väärinkäytökset ja saattaa olla vaaraksi ympäristöarvoltaan merkittäville alueille.

Komission huomautukset

Kuten parlamentissa tiedetään aiempien vetoomusten perusteella, omistusoikeuteen liittyvät 
kysymykset eivät kuulu yhteisön toimialaan, minkä vuoksi perusteita yksittäisten tapausten 
käsittelyyn siten kuin vetoomuksen esittäjät ilmeisesti toivoisivat ei voi olla. Bulgarian ja 
komission välisen, korruption vähentämiseen tähtäävän yhteistyö- ja seurantamekanismin 
puitteissa maan vaihtamiskäytäntö on kuitenkin määritelty riskitekijäksi. Vuoden 2008 
kertomuksessa se arvioitiin viidennen vertailun yhteydessä kysymykseksi, johon on 
kiinnitettävä huomiota, koska näin voidaan puuttua korruptioalttiuteen paikallistasolla. 
Kertomuksen seurauksena Bulgaria perusti työryhmän pohtimaan maan vaihtamiskysymystä 
ja tarpeelliset muutokset tulivat voimaan metsälainsäädännön osalta helmikuussa 2009 ja 
maalainsäädännön osalta maaliskuussa 2009. Komissio jatkaa tilanteen seuraamista sen 
varmistamiseksi, että tehdyt muutokset ja uusi ja avoimempi maarekistereiden 
valvontamenettely todella toteutuvat. Komissio haluaa kiinnittää vetoomusvaliokunnan 
jäsenten huomion seuraavaan vuosikertomukseen, joka on tarkoitus antaa kesäkuussa 2009.

Vetoomuksen esittäjä viittaa suunnitelmiin rakentaa Perelikin urheilu- ja matkailukeskus 
Natura 2000 -alueita sisältävälle alueelle.  Päätös, jolla tarkistettiin Smolyanin kunnan yleistä 
aluesuunnitelmaa siten, että siihen sisällytettiin Perelikin urheilu- ja matkailukeskuksen 
rakentaminen, on kuitenkin kumottu toisella, Smolyanin kunnanvaltuuston 
13. maaliskuuta 2009 tekemällä päätöksellä.

Päätelmät

Bulgaria on ryhtynyt toimiin puuttuakseen vetoomuksen esittäjän arvostelun kohteena olevaan 
maan vaihtamiseen liittyvään kysymykseen. Komissio seuraa edelleen kyseisten toimien 
tehokkuutta, mutta ei voi ottaa käsiteltäväksi yksittäisiä tapauksia. Smolyanin 
paikallisviranomaiset ovat kumonneet päätöksen, jolla tarkistettiin yleistä aluesuunnitelmaa 
siten, että alueelle voitaisiin rakentaa Natura 2000 -alueisiin haitallisesti vaikuttava Perelikin 
urheilu- ja matkailukeskus.

Komissio jatkaa tilanteen seuraamista luonnonsuojelulainsäädännön asianmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi.


