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Tárgy: A Nevena Asenova, bolgár állampolgár által a „Mougla település lakóinak 
kezdeményezőbizottsága” nevében benyújtott 1587/2008. számú, további 410 
aláírást tartalmazó petíció a földterületcserékről (land swapping) és a dél-
bulgáriai Smolyan környékén az uniós környezetvédelmi jogszabályok 
figyelmen kívül hagyásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója utal azokra a zavaros állapotokra, amelyek a Rodope hegységben 
található Smolyan területén kialakításra kerülő, turizmussal és télisporttal kapcsolatos 
projektek kapcsán keletkeztek. A petíció benyújtója rámutat arra, hogy azokat a területeket, 
amelyeket a helyi hatóságok elcseréltek a projektfejlesztőkkel, a hatályos jogszabályok 
értelmében vissza kellene adni a terület lakóinak. A petíció benyújtója felhívja a figyelmet a 
„Perelik” sport- és turisztikai központra, valamint egy Cipruson nyilvántartásba vett off-shore 
társaságra, amely közeli kapcsolatban áll a bolgár kormánnyal. Ez a társaság nagyszabású 
projekt megvalósításába kezdett, amely 13 750 hektár föld- és erdőterületet vesz igénybe, 
amelynek egy része szerepel a Natura 2000 listán. A petíció benyújtója, aki eddig hiába 
fordult a bolgár ombudsmanhoz és az Európai Bizottság bulgáriai képviseletéhez, az Európai 
Parlamentet kéri, hogy haladéktalanul lépjen fel a bolgár hatóságokkal szemben, és esetleg 
hozzon létre vizsgálóbizottságot annak érdekében, hogy állítsák le a megkezdett 
infrastruktúrafejlesztési projekteket, amelyek egyrészt ellenkeznek a területen érvényes uniós 
jogszabályokkal, másrészt egyértelműen bizonyítják a kiterjedt bulgáriai korrupciót. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
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szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A petíció

A petíció benyújtója nehezményezi, hogy az önkormányzatok és az ingatlanfejlesztők közötti 
földterületcserék gyakorlata nem átlátható, elmérgesítheti a tulajdonjogokkal kapcsolatos 
múltbéli sérelmeket és magas környezeti értékekkel rendelkező területeket veszélyeztethet.

A Bizottság észrevételei

Amint az a számos korábbi petíció miatt a Parlament előtt ismert, a tulajdonjogi kérdések nem 
tartoznak közösségi hatáskörbe, ennélfogva semmilyen alapon nem lehet egyedi esetekkel 
foglalkozni és azokat nyomon követni úgy, ahogyan azt a petíció benyújtója nyilvánvalóan 
szeretné. A Bulgária és a Bizottság között a korrupció szintjének általános csökkentésére 
kialakított együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében viszont a földterületcseréket 
valóban kockázati tényezőnek állapították meg. A 2008. évi jelentésben az 5. szempont
kapcsán – a helyi szintű korrupciós hajlam leküzdése – e gyakorlatról úgy vélekedtek, mint 
amelyre érdemes odafigyelni. E jelentés nyomán Bulgária létrehozott egy munkacsoportot a 
földterületcserék kérdésének megoldására, és az erdészeti jogszabályok terén 2009 
februárjában, a földtörvénnyel kapcsolatban pedig 2009 márciusában ténylegesen hatályba is 
léptek a szükséges változtatások. A Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet, hogy 
megbizonyosodjon arról, hogy e változások, továbbá az ingatlan-nyilvántartás új és 
átláthatóbb felügyeleti gyakorlata eredményesek. A Bizottság szeretné felhívni a Petíciós 
Bizottság tagjainak figyelmét a 2009 júniusában várható következő éves jelentésére.

A petíció benyújtói a „Perelik” sport- és turisztikai központ tervezett építésére hivatkoznak, 
amely a Natura 2000 területeket is érint. A smolyani önkormányzat általános területrendezési 
tervének a „Perelik” sport- és turisztikai központ építési projektjével való kiegészülésére 
irányuló módosítását jóváhagyó határozatot ugyanakkor a smolyani önkormányzati tanács 
2009. március 13-i újabb határozata hatályon kívül helyezte.  

Következtetések

Bulgária lépéseket tett a petíció benyújtói által kifogásolt földterületcserék kérdésének 
kezelésére. A Bizottság folytatja e lépések eredményességének ellenőrzését, de egyedi 
eseteket nem tud nyomon követni. A smolyani helyi hatóságok hatályon kívül helyezték az 
általános területrendezési tervnek a Natura 2000 területeket érintő „Perelik” sport- és 
turisztikai központ építésével kapcsolatos módosítását jóváhagyó határozatot. 

A Bizottság a természetvédelmi jogszabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása céljából 
továbbra is figyelemmel fogja kísérni a helyzetet.


