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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1587/2008, ingediend door Nevena Asenova (Bulgaarse 
nationaliteit), namens het "Initiatiefcomité van de inwoners van het dorp 
Mougla", gesteund door 410 medeondertekenaars, over "land swapping" en 
schending van de Europese milieuwetgeving in de regio Smoljan in het zuiden van 
Bulgarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verwijst naar de dubieuze omstandigheden waaronder de ontwikkeling plaatsvindt van 
de toeristische en wintersportprojecten in de regio Smoljan in het Rodopi-gebergte in het zuiden 
van Bulgarije. Indienster verklaart dat de gebieden die de lokale autoriteiten hebben "geruild" 
met de projectontwikkelaars volgens de geldende bepalingen hadden moeten worden 
teruggegeven aan de inwoners van het gebied. Indienster wijst met name op "Perelik", een 
offshorebedrijf voor sport en toerisme dat in Cyprus staat geregistreerd en waarvan de eigenaar 
nauwe banden heeft met de Bulgaarse regering. Dit bedrijf is gestart met een omvangrijk project 
dat 13 750 hectare land en bos omvat, waarvan een deel is voorgesteld voor het programma 
Natura 2000. Indienster heeft zich reeds vergeefs tot de Bulgaarse ombudsman en de 
vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Bulgarije gewend. Zij verzoekt derhalve het 
Europees Parlement onverwijld op te treden tegen de Bulgaarse autoriteiten en zo nodig een 
enquêtecommissie in te stellen om zo de lopende infrastructuurprojecten een halt toe te roepen, 
daar deze deels in strijd zijn met de bepalingen in de geldende EU-besluiten en bovendien een 
duidelijk bewijs vormen van de wijdverbreide corruptie in Bulgarije.

2 Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

Het verzoekschrift

De indieners klagen erover dat de praktijk van "land swapping" tussen gemeenten en 
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projectontwikkelaren ondoorzichtig is, het onrecht inzake eigendomsrechten dat in het verleden 
heeft plaatsgehad kan consolideren en een gevaar kan betekenen voor belangrijke 
milieugebieden.

Opmerkingen van de Commissie

Uit een groot aantal vroegere verzoeken is het Parlement gebleken dat eigendomsrecht niet 
binnen de werkingssfeer van de bevoegdheden van de Gemeenschap ligt en dat er dus geen 
gronden aanwezig zijn om individuele gevallen in behandeling te nemen op de wijze waarop de 
indieners dit blijkbaar wensen. In het kader echter van het instrument "samenwerking en 
verificatie", waarin Bulgarije en de Commissie samenwerken om de corruptie in het algemeen 
terug te dringen, is het gebruik van "land swapping" aangemerkt als een risicofactor. In het 
verslag over 2008 werd het in de context van het vijfde ijkpunt beschouwd als een aandachtsveld 
waarbij de impuls tot corruptie op plaatselijk niveau moest worden aangepakt. Naar aanleiding 
van dat verslag heeft Bulgarije een "task force" opgericht om "land swapping" aan te pakken en 
de nodige wijzigingen in de wetgeving inzake bosbouw zijn dan ook in februari 2009 van kracht 
geworden, terwijl in maart 2009 de wetgeving inzake het grondeigendom werd gewijzigd. De 
Commissie blijft de situatie volgen om ervoor te zorgen dat deze wijzigingen, evenals de nieuwe, 
meer transparante praktijk inzake het grondkadaster, ook daadwerkelijk worden toegepast. De 
Commissie vestigt de aandacht van de commissieleden op de verzoekschriften in het volgende 
jaarverslag dat in juni 2009 moet verschijnen.

De indieners verwijzen naar de voorgenomen bouw van het Sport- en toeristencentrum Perelik, 
dat Natura 2000-gebieden omvat. Het besluit tot wijziging van het algemeen plan ruimtelijke 
ordening van de gemeente Smoljan, zodat hierin het project voor het Sport- en toeristencentrum 
Perelik kon worden opgenomen, is echter ongedaan gemaakt door een ander besluit van de 
gemeenteraad van Smoljan, van 13 maart 2009 

Conclusies

Bulgarije heeft stappen ondernomen om de door de indieners gekritiseerde "land swapping" aan 
te pakken. De Commissie blijft toezicht uitoefenen op de effectiviteit van deze stappen, maar kan 
geen individuele gevallen in behandeling nemen. De plaatselijke autoriteiten in Smoljan hebben 
het besluit tot goedkeuring van de wijziging van het algemeen plan ruimtelijke ordening ten 
behoeve van de bouw van het Sport- en toeristencentrum Perelik, dat Natura 2000-gebieden 
aantast, ongedaan gemaakt.

De Commissie blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen met het oog op de correcte toepassing 
van de wetgeving met betrekking tot Natura.


