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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1587/2008, ko “Mougla ciemata iedzīvotāju iniciatīvas 
komitejas” vārdā iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Nevena Asenova un 
kam pievienoti 410 paraksti, par zemes gabalu maiņu un ES vides tiesību 
aktu neievērošanu Smoļanas rajonā, Dienvidbulgārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja informē par neskaidru situāciju, kas radusies saistībā ar tūrisma un 
ziemas sporta veidu projektu izstrādi Rodopi kalnos, Smoļanas rajonā, Dienvidbulgārijā. 
Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka teritorijas, kuras vietējās iestādes ir “samainījušas” ar 
projekta attīstītājiem, saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem patiesībā būtu jāatdod atpakaļ 
vietējiem iedzīvotājiem. Lūgumraksta iesniedzēja vērš īpašu uzmanību uz Pereliku sporta un 
tūrisma centru, kas pieder Kiprā reģistrētam ārzonas uzņēmumam, kura īpašniekam ir ciešas 
saites ar Bulgārijas valdību. Šis uzņēmums ir sācis apjomīgu projektu 13 750 hektāru plašā 
zemes un meža teritorijā, no kuras daļu ir ierosināts iekļaut Natura 2000 sarakstā. 
Lūgumraksta iesniedzēja, kura jau ir nesekmīgi vērsusies pie Bulgārijas ombuda un Komisijas 
pārstāvniecībā Bulgārijā, aicina Eiropas Parlamentu nekavējoties vērsties pie Bulgārijas 
iestādēm un, iespējams, izveidot izmeklēšanas komiteju, lai apturētu infrastruktūras projektus, 
kuri tiek īstenoti un kuri ir ne tikai pretrunā ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem šajā jomā, 
bet arī skaidri liecina par plaši izplatītu korupciju Bulgārijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 19. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā
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Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka zemes gabalu maiņa, ko veic pašvaldības iestādes un 
zemes apbūves projektu īstenotāji, ir nepārredzama, var saasināt netaisnības sajūtu par 
iepriekšējiem pasākumiem īpašumu jomā un var apdraudēt teritorijas ar augstu ekoloģisko 
vērtību.

Komisijas apsvērumi

Kā Parlaments tika informēts daudzu iepriekšējo lūgumrakstu gadījumos, īpašuma tiesību 
jautājumi neietilpst Kopienas kompetencē, tāpēc nevar būt nekāda iemesla izskatīt atsevišķus 
īpašuma tiesību jautājumus, kā to acīmredzot vēlētos lūgumraksta iesniedzēja. Taču, 
Bulgārijai un Komisijai kopīgi strādājot pie sadarbības un pārbaudes mehānisma īstenošanas, 
lai samazinātu vispārējo korupcijas līmeni, zemes gabalu maiņa tiešām ir noteikta kā riska 
faktors. 2008. gada ziņojumā tā tika iekļauta 5. kritērijā kā punkts, kam nepieciešams pievērst 
uzmanību, lai vietējā līmenī novērstu korupcijas tendenci. Pēc šī ziņojuma publicēšanas 
Bulgārija izveidoja darba grupu, lai izskatītu zemes gabalu maiņas jautājumu, un 2009. gada 
februārī stājās spēkā nepieciešamās izmaiņas mežsaimniecības tiesību aktos, bet 2009. gada 
martā — zemes īpašumu tiesību aktos. Komisija turpina uzraudzīt situāciju, lai pārliecinātos, 
ka šīs izmaiņas un jaunā un labāk pārredzamā zemes īpašumu reģistrācijas pārskata kārtība ir 
efektīvas. Komisija vērš Lūgumrakstu komitejas deputātu uzmanību uz to, ka 2009. gada 
jūnijā tiks publicēts nākamais gada ziņojums.

Lūgumraksta iesniedzēja ir minējusi plānoto Pereliku sporta un tūrisma centra būvniecību, kas 
tiks veikta Natura 2000 teritorijās. Taču lēmumu, ar kuru pieņēma Smoļanas rajona teritoriālā 
ģenerālplāna grozījumu, lai iekļautu tajā Pereliku sporta un tūrisma centra būvniecības 
projektu, atsauca ar Smoļanas domes 2009. gada 13. marta lēmumu. 

Secinājumi

Bulgārija ir veikusi pasākumus, lai risinātu lūgumrakstu iesniedzēju kritizēto zemes gabalu 
maiņas jautājumu. Komisija turpina uzraudzīt veikto pasākumu efektivitāti, bet nevar 
uzņemties atsevišķu gadījumu izskatīšanu. Smoļanas pašvaldības iestādes ir atsaukušas 
lēmumu, ar kuru grozīja teritoriālo ģenerālplānu, lai iekļautu tajā Pereliku sporta un tūrisma 
centra būvniecības projektu, kuru bija plānots īstenot Natura 2000 teritorijās.

Komisija turpinās uzraudzīt situāciju, lai nodrošinātu, ka tiek pareizi piemēroti tiesību akti 
dabas aizsardzības jomā.


