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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående:Framställning 1587/2008, ingiven av Nevena Asenova 
(bulgarisk medborgare), för ”Initiativkommittén för invånarna i byn 
Mougla”, och undertecknad av ytterligare 410 personer, om ”landbyte” och 
åsidosättande av EU:s miljölagstiftning i Smoljanområdet i södra Bulgarien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hänvisar till de tvivelaktiga förhållanden som råder i samband med
utvecklingen av turist- och vintersportprojekt i Smoljanområdet i Rodopibergen i 
södra Bulgarien. Framställaren påpekar att de områden som de lokala myndigheterna har 
”bytt” med projektutvecklarna i enlighet med gällande bestämmelser i själva verket bör 
återlämnas invånarna i området. Framställaren uppmärksammar särskilt idrotts- och 
turistcentrumet ”Perelik”, ett utlandsbaserat bolag som är registrerat på Cypern och vars ägare 
har starka kopplingar till den bulgariska regeringen. Detta bolag har inlett ett jättestort projekt 
som omfattar mark- och skogsområden på 13 750 hektar, delar av vilka man har föreslagit ska 
uppföras på Natura 2000-listan. Framställaren, som har redan förgäves vänt sig till den 
bulgariska ombudsmannen och Europeiska kommissionens representation i Bulgarien, ber 
därför Europaparlamentet att omgående ingripa hos de bulgariska myndigheterna och 
eventuellt tillsätta en undersökningskommitté för att stoppa de påbörjade 
infrastrukturprojekten, eftersom dessa dels strider mot EU:s gällande rättsakter på området, 
dels är ett tydligt bevis på den omfattande korruptionen i Bulgarien.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 19 mars 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.
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Framställningen

Framställarna klagar över att ”landbyte” mellan kommuner och projektutvecklare sker utan 
insyn, kan förvärra tidigare orättvisor i äganderättssammanhang och kommer att innebära en 
risk för områden som är mycket värdefulla ur miljösynvinkel.

Kommissionens iakttagelser

Som parlamentet vet, utgående från många tidigare framställningar, faller 
egendomslagstiftningen inte inom kommissionens behörighetsområde och därför finns det 
inget skäl att ta upp enskilda fall till behandling på det sätt som framställarna uppenbarligen 
önskat sig. Dock har landbytet, inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen, där 
Bulgarien och Europeiska kommissionen tillsammans arbetar med att minska korruptionen 
överlag, faktiskt utpekats som en riskfaktor. I rapporten för 2008 ansågs det i samband med 
det femte ”riktmärket” att det måste göras något åt detta, som ett led i åtgärderna mot 
benägenheten för korruption på det lokala planet. Efter det att rapporten framlagts inrättade 
Bulgarien en arbetsgrupp för att åtgärda frågan om landbyte och nödvändiga ändringar trädde 
faktiskt i kraft i skogslagen i februari 2009 och i jordabalken i mars 2009. Kommissionen 
håller situationen under fortsatt uppsikt för att dessa ändringar, tillsammans med de nya 
övervakningsrutinerna för fastighetsregistret, med det större mått av insyn de medger, ska 
fungera effektivt. Kommissionen vill inrikta framställningsutskottets ledamöters 
uppmärksamhet på den kommande årliga rapporten, som ska framläggas i juni 2009.

Framställarna hänvisar till planerna på anläggande av idrotts- och turistcentrumet ”Perelik”, 
där det ingår områden som utsetts till Natura 2000-områden. Beslutet om att anta en ändring 
av generalplanen för Smoljans kommun, så att den också skulle omfatta projektet med idrotts-
och turistcentrumet ”Perelik”, upphävdes emellertid med stöd av ett annat beslut som fattats 
av kommunfullmäktige i Smoljan, daterat den 13 mars 2009. 

Slutsatser

Bulgarien har vidtagit åtgärder mot det av framställarna påtalade förfaringssättet med 
landbyte. Kommissionen fortsätter att övervaka effekten av de åtgärder som vidtagits, men 
kan inte ingripa i enskilda fall. De lokala myndigheterna i Smoljan har upphävt beslutet om 
att anta en ändring av generalplanen så den skulle omfatta projektet med idrotts- och 
turistcentrumet ”Perelik” med dess konsekvenser för Natura 2000-områden.

Kommissionen kommer att fortsätta övervaka situationen för att se till att 
naturvårdslagstiftningen tillämpas korrekt.


