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Dotyczy: Petycji 1587/2008, którą złożyła Nevana Asenova (Bułgaria), w imieniu 
„Initative Committee for the inhabitans of the village of Mougla” [komitet 
inicjatywy mieszkańców wsi Mougla], z 410 podpisami, w sprawie 
„wymiany gruntów” i lekceważenia prawodawstwa UE w dziedzinie 
środowiska naturalnego w obwodzie Smolan na południu Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję odwołuje się do budzącej wątpliwości sytuacji związanej z rozwojem 
projektów o charakterze turystycznym i dotyczących sportów zimowych w obwodzie Smolan
w Rodopach, na południu Bułgarii. Składająca petycję wskazuje, że zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami tereny, którymi miejscowe władze wymieniły się z wykonawcami 
projektu, w istocie powinny zostać zwrócone lokalnym mieszkańcom. Składająca petycję 
zwraca szczególną uwagę na ośrodek turystyczno-sportowy „Perelik”, spółkę offshore 
zarejestrowaną na Cyprze, której właściciel jest blisko powiązany z rządem bułgarskim. 
Spółka rozpoczęła realizację ogromnego projektu obejmującego 13 750 hektarów gruntów
i lasów, których część została zaproponowana do włączenia na listę obszarów Natura 2000. 
Składająca petycję, która bez powodzenia odwoływała się już do bułgarskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich oraz przedstawicielstwa Komisji w Bułgarii, zwraca się zatem do 
Parlamentu Europejskiego o niezwłoczne interweniowanie u bułgarskich władz i ewentualne 
powołanie komisji śledczej w celu wstrzymania projektów infrastrukturalnych w fazie 
realizacji, które są niezgodne z mającym zastosowanie prawodawstwem UE na tym terenie,
a także stanowią wyraźny przejaw powszechnej korupcji w Bułgarii. 

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 19 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji
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o udzielenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana w dniu 19 czerwca 2009 r.

Petycja

Składający petycję twierdzą, że praktyka „wymiany gruntów” między gminami
i deweloperami nie jest przejrzysta, może nasilić wyrządzoną w przeszłości 
niesprawiedliwość dotyczącą prawa własności, a także zagrozić obszarom o dużej wartości 
dla środowiska naturalnego.

Uwagi Komisji

Jak wiadomo Parlamentowi z wielu poprzednich petycji, kwestia prawa własności nie 
wchodzi w zakres kompetencji Wspólnoty i stąd nie mogą zaistnieć żadne podstawy dla 
podjęcia i prowadzenia poszczególnych spraw w taki sposób, w jaki najwyraźniej życzyliby 
sobie składający petycję. Jednak w ustanowionym wspólnie przez Bułgarię i Komisję 
„mechanizmie współpracy i weryfikacji”, mającym na celu ogólne zmniejszenie poziomu 
korupcji, praktykę wymiany gruntów wskazano w istocie jako czynnik ryzyka.
W sprawozdaniu za rok 2008 kwestię tę uznano w odniesieniu do piątego „punktu 
odniesienia” za wymagającą zwrócenia uwagi, żeby rozwiązać problem skłonności do 
korupcji na szczeblu lokalnym. W związku z ww. sprawozdaniem Bułgaria powołała grupę 
zadaniową w celu rozwiązania problemu wymiany gruntów i rzeczywiście: niezbędne zmiany
w prawie o obszarach leśnych weszły w życie w lutym 2009 r., a w prawie o gruntach
w marcu 2009 r. Komisja nadal monitoruje sytuację, żeby upewnić się, że zmiany te oraz 
nowy, przejrzystszy system kontroli rejestrów gruntowych są skuteczne. Komisja zwraca 
uwagę członków Komisji Petycji na następne sprawozdanie roczne, które ma zostać 
przedłożone w czerwcu 2009 r.

Składający petycję odnoszą się do planowanej budowy ośrodka sportowo-turystycznego 
„Perelik”, który ma objąć obszary wyznaczone na siedliska w ramach sieci Natura 2000. 
Jednak decyzja przyjmująca poprawkę do ogólnego planu zagospodarowania przestrzeni
w gminie Smolan, która miała uwzględnić projekt wybudowania ośrodka sportowo-
turystycznego „Perelik”, została uchylona inną decyzją rady gminy Smolan z dnia 13 marca 
2009 r. 

Wnioski

Bułgaria podjęła działania mające na celu rozwiązanie problemu wymiany gruntów, którą 
krytykują składający petycję. Komisja nadal monitoruje skuteczność podejmowanych działań, 
jednak nie może podejmować indywidualnych spraw. Lokalne władze Smolanu uchyliły 
decyzję przyjmującą poprawkę do ogólnego planu zagospodarowania przestrzeni, która 
przewidywała wybudowanie ośrodka sportowo-turystycznego „Perelik”, który zaszkodziłby 
siedliskom w ramach sieci Natura 2000.

Komisja będzie w dalszym ciągu monitorować sytuację w celu zapewnienia należytego 
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stosowania przepisów środowiskowych.


