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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

7.07.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1534/2008, του Borislav Sandov, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της εταιρείας αγροτικών και περιβαλλοντικών έργων - GEO, η οποία συνοδεύεται 
από 13 626 υπογραφές, σχετικά με παράβαση εκ μέρους των βουλγαρικών αρχών 
της οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας, σε σχέση με αθλητικό και τουριστικό κέντρο στην 
οροσειρά της Ροδόπης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι οι αρμόδιες βουλγαρικές αρχές τροποποίησαν το γενικό χωροταξικό 
σχέδιο του έργου για την κατασκευή εγκαταστάσεων σκι και γκολφ στο αθλητικό και 
τουριστικό κέντρο Perelik, χωρίς να διεξαχθεί εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και δημόσια διαβούλευση, όπως απαιτείται βάσει των προαναφερθεισών οδηγιών. Εν 
προκειμένω, ο αναφέρων επισημαίνει τις περιοχές που επηρεάζονται από το έργο, τη Ροδόπη-
Zapadni (BG0001030) και τη Trigrad Mursalita (BG0002113), οι οποίες περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο του δικτύου Natura 2000, και οι οποίες θα υποστούν ανεπανόρθωτες βλάβες 
εάν υλοποιηθεί το έργο. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
παρέμβει, προκειμένου να αποτραπεί η καταστροφή αυτών των μοναδικών οικοτόπων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Ιουλίου 2009.
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Η Επιτροπή ενημερώθηκε το 2008 σχετικά με την έγκριση τροποποίησης του Γενικού
Χωροταξικού Σχεδίου της πόλης Σμόλιαν προκειμένου να συμπεριληφθεί σχέδιο για την 
κατασκευή του «Αθλητικού και Τουριστικού Κέντρου Perelik», χωρίς να υποβληθεί σε 
στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση όπως απαιτείται από την Οδηγία 2001/42/ΕΚ1 και 
χωρίς την κατάλληλη εκτίμηση σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 3 της Οδηγίας για τους 
Οικοτόπους2. Επιπλέον, η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι ξεκίνησε η κατασκευή μερικών εκ των
μεμονωμένων σχεδίων στα πλαίσια της ευρύτερης επενδυτικής πρότασης του « Αθλητικού
και Τουριστικού Κέντρου Perelik», χωρίς να ακολουθηθεί η κατάλληλη διαδικασία 
αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η Επιτροπή διερεύνησε την κατάσταση και διαπίστωσε τα ακόλουθα στοιχεία:

- Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι κάποιο τμήμα της ευρύτερης
επενδυτικής πρότασης του «Αθλητικού και Τουριστικού Κέντρου Perelik» έλαβε
πράγματι άδεια, προετοιμάζεται ή τελεί υπό κατασκευή· 

- Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι αρμόδιες εθνικές αρχές  ελέγχουν την
κατάσταση και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί η
συμμόρφωση προς την νομοθεσία για το περιβάλλον της ΕΕ· 

- Η απόφαση για την έγκριση της τροποποίησης του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου
της πόλης Σμόλιαν προκειμένου να συμπεριληφθεί το σχέδιο για την κατασκευή του 
«Αθλητικού και Τουριστικού Κέντρου Perelik» απορρίφθηκε με πρόσφατη απόφαση 
της Δημοτικής Αρχής της Σμόλιαν η οποία ελήφθη στις 13 Μαρτίου 2009. 

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, υπό το πρίσμα των μέτρων που ελήφθησαν από τις βουλγαρικές
αρχές, διορθώθηκε η παραβίαση σε σχέση με την τροποποίηση του Γενικού Χωροταξικού
Σχεδίου της πόλης Σμόλιαν. Ωστόσο, η Επιτροπή θα συνεχίσει να ελέγχει την μελλοντική
εξέλιξη του «Αθλητικού και Τουριστικού Κέντρου Perelik». 

                                               
1 Οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, 
ΕΕ L 197, 21.7.2001
2 Οδηγία του Συμβουλίου 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας, ΕΕ L 206, 22.7.1992 (όπως τροποποιήθηκε)


