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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 1534/2008, Borislav Sandov, Bulgarian kansalainen, Society for 
Agrarian and Environmental projects – GEO -yhdistyksen puolesta, ja 13 626 
allekirjoittanutta, tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista annetun neuvoston direktiivin 2001/42/EY ja luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun neuvoston direktiivin 
92/43/ETY säännösten noudattamatta jättämisestä, johon Bulgarian viranomaiset 
ovat syyllistyneet Rhodope-vuorten urheilu- ja matkailukeskuksen yhteydessä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että toimivaltaiset Bulgarian viranomaiset ovat muuttaneet 
Perelikin urheilu- ja matkailukeskuksen hiihto- ja golfhanketta koskevaa yleistä 
maankäyttösuunnitelmaa suorittamatta edellä mainittujen direktiivien mukaista 
ympäristövaikutusten arviointia ja yleistä kuulemista. Vetoomuksen esittäjä viittaa tässä 
yhteydessä hankkeen kohteeksi joutuviin Natura 2000 -luettelossa oleviin Rodopi-Zapadnin 
(BG0001030) ja Trigrad Mursalitan (BG0002113) alueisiin, joille aiheutuu pysyviä 
vahinkoja, jos hanke toteutetaan. Vetoomuksen esittäjä pyytää näin ollen Euroopan 
parlamenttia puuttumaan asiaan näiden ainutlaatuisten luontotyyppien tuhoutuminen 
estämiseksi.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 17. maaliskuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti).
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3. Komission vastaus, saatu 7. heinäkuuta 2009.

"Komissiolle kerrottiin vuonna 2008 Smolyanin kunnan aluesuunnitelmaan tehtävästä 
tarkistuksesta, jolla siihen sisällytettiin Perelikin urheilu- ja matkailukeskuksen 
rakennushanke, johon ei sovelleta direktiivissä 2001/42/EY1 edellytettyä strategista 
ympäristöarviointia tai luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
asianmukaista arviointia.2. Lisäksi komissiolle kerrottiin, että eräitä yksittäisiä laajempaan 
Perelikin urheilu- ja matkailukeskuksen sijoitusehdotukseen kytkeytyviä hankkeita on 
käynnistetty asianmukaisia ympäristöalan arviointeja toteuttamatta. Komissio on tutkinut 
tilannetta ja todennut seuraavat seikat:

– Näyttöä ei ole saatu siitä, että millekään laajempaan Perelikin urheilu- ja 
matkailukeskuksen sijoitusehdotukseen kytkeytyville hankkeille ole todellisuudessa 
myönnetty lupaa, niiden rakentamista ei ole valmisteltu eivätkä ne ole rakenteilla;

– Asiassa toimivaltaiset kansalliset viranomaiset seuraavat saatujen tietojen mukaan 
tilannetta, ja toteuttavat kaikki tarvittavat toimet EY:n ympäristölainsäädännön 
varmistamiseksi;

– Smolyanin kaupunginvaltuusto kumosi 13. maaliskuuta 2009 päätöksen, jolla oli 
tarkistettu Smolyanin yleistä aluesuunnitelmaa Perelikin urheilu- ja 
matkailukeskuksen rakentamiseksi.

Johtopäätökset

Komissio katsoo Bulgarian viranomaisten toteuttamien toimien perusteella, että Smolyanin 
kunnan aluesuunnitelmaan tehtyä tarkistusta koskeva loukkaus on oikaistu. Komissio aikoo 
kuitenkin jatkaa Perelikin urheilu- ja matkailukeskuksen kehittämisen seuraamista.

                                               
1 Direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arvioinnista EYVL L 197, 21.7.2001.
2 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 
(EYVL L 206, 22.7.1992, tarkistettuna versiona).


