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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1534/2008 af Borislav Sandov, bulgarsk statsborger, for 
"Society for Agrarian and Environmental projects - GEO", og 13626 
medunderskrivere, om de bulgarske myndigheders misligholdelse af 
bestemmelserne i Rådets direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte 
planers og programmers indvirkning på miljøet og Rådets direktiv 
92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter i forbindelse 
med et sports- og turistcenter i Rodopibjergene

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at de ansvarlige bulgarske myndigheder har ændret den generelle fysiske 
plan for ski- og golfprojektet "Perelik Sports and Tourist Center" uden at gennemføre den i 
henhold til ovenstående direktiver obligatoriske vurdering af indvirkningerne på miljøet og 
høring af offentligheden. Andrageren henviser i den forbindelse til de af projektet berørte 
områder Rodopi-Zapadni (BG0001030) og Trigrad Mursalitsa (BG0002113), der er opført på 
Natura 2000-listen, og som vil lide ubodelig skade, hvis projektet bliver gennemført. 
Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind med henblik på at forhindre, 
at disse enestående naturtyper bliver ødelagt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. juli 2009.

Kommissionen blev underrettet i 2008 om vedtagelsen af en ændring af Smolyan kommunes 
generelle fysiske plan til at omfatte et projekt om opførelse af "Perelik Sports- og 
Turistcenter", uden at det blev gjort til genstand for en strategisk miljøvurdering som krævet i 
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direktiv 2001/42/EF1 og uden en ordentlig vurdering i overensstemmelse med habitats-
direktivets artikel 6, stk. 32. Herudover blev Kommissionen oplyst om, at opførelsen af nogle 
af de individuelle projekter inden for det større investeringsprojekt "Perelik Sports- og
Turistcenter" var påbegyndt, uden at den relevante VVM-procedure var blevet gennemført.

Kommissionen har undersøgt situationen og har fundet frem til følgende kendsgerninger:

- Der er ikke nogen beviser på, at nogen dele af det større investeringsprojekt "Perelik 
Sports- og Turistcenter" rent faktisk er blevet tilladt, forberedt til opførelse eller er 
under opførelse;

- Ifølge de oplysninger, der er stillet til rådighed, overvåger de kompetente nationale 
myndigheder situationen og foretager de nødvendige skridt for at sikre, at EU's 
miljølovgivning bliver overholdt;

- Beslutningen om at vedtage ændringen af Smolyan kommunes almindelige fysiske 
plan med henblik på at medtage projektet om opførelse af "Perelik Sports- og 
Turistcenter" blev ophævet ved en afgørelse for nylig i Smolyan kommunalråd den
13. marts 2009.

Konklusioner

Kommissionen mener, at overtrædelsen på baggrund af de foranstaltninger, de bulgarske 
myndigheder har truffet, i forbindelse med ændringen af den almindelige fysiske plan i 
Smolyan kommune er blevet korrigeret. Kommissionen vil dog fortsat overvåge den 
fremtidige udvikling af Perelik Sports- og Turistcenter.

                                               
1 Direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet t, EFT L 197 af 21.7.2001.
2 Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EFT L 206 af 22.7.1992 (som ændret)


