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RÉSZÉRE

Tárgy: A Borislav Sandov, bolgár állampolgár által a „Society for Agrarian and
Environmental projects – GEO” nevében benyújtott 1534/2008 számú, 
további 13 626 aláírást tartalmazó petíció a bolgár hatóságok részéről a 
bizonyos t e r v e k  és programok környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 2001/42/EK tanácsi irányelv és a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK 
irányelv rendelkezéseinek be nem tartásáról egy, a Rodope-hegységben 
található sport- és turistaközpont kapcsán

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat, hogy a bolgár illetékes hatóságok megváltoztatták a Perelik 
elnevezésű sport- és turistaközpont sí- és golfprojektjének általános területhasznosítási tervét, 
a fent említett irányelvekben rögzített kötelező környezeti hatásvizsgálatok lefolytatása és a 
nyilvánosság meghallgatása nélkül. A petíció benyújtója ezzel kapcsolatosan a projekt által 
érintett Rodopi-Zapadni (BG0001030) és Trigrad Mursalitsa (BG0002113) területekre utal, 
amelyek szerepelnek a Natura 2000 listán, és amelyek a projekt megvalósítása esetén 
helyrehozhatatlan károkat szenvednének. A petíció benyújtója ezért arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy avatkozzon be annak megakadályozása érdekében, hogy ezeket az 
egyedülálló természetes élőhelyeket elpusztítsák.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. július 7.
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A Bizottság 2008-ban értesült a smolyani önkormányzat általános területrendezési tervének a 
„Perelik” sport- és turisztikai központ építési projektjével való kiegészülésére irányuló 
módosításáról, melynek során nem végezték el a 2001/42/EK irányelvben1 előírt stratégiai 
környezeti vizsgálatot, valamint az élőhelyekről szóló irányelv2 6. cikkének (3) bekezdése 
szerinti megfelelő vizsgálatot. A Bizottság ezenkívül azt a tájékoztatást kapta, hogy a 
„Perelik” sport-és turisztikai központhoz kapcsolódó nagyobb beruházási terv egyes 
projektjeinek kivitelezése megkezdődött, méghozzá a megfelelő környezeti hatásvizsgálat 
elvégzése nélkül.

A Bizottság kivizsgálta az ügyet, és az alábbi következtetésekre jutott:

- Semmi sem bizonyítja, hogy a „Perelik” sport- és turisztikai központhoz kapcsolódó 
nagyobb beruházási terv bármely részét is engedélyezték, építését előkészítették vagy 
megkezdték volna.

- A rendelkezésünkre bocsátott információk szerint az illetékes nemzeti hatóságok 
figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, és vállalják, hogy minden szükséges lépést 
megtesznek a közösségi környezetvédelmi jogszabályok betartásának biztosítása 
érdekében.

- A smolyani önkormányzat általános területrendezési tervének a „Perelik” sport- és 
turisztikai központ építési projektjével való kiegészülésére irányuló módosítását 
jóváhagyó határozatot a smolyani önkormányzati tanács 2009. március 13-i friss 
határozata hatályon kívül helyezte.

Következtetések

A Bizottság úgy véli, hogy a bolgár hatóságok által meghozott intézkedésekkel a smolyani 
önkormányzat általános területrendezési tervének módosításával kapcsolatos jogsértést 
orvosolták. A Bizottság azonban úgy döntött, hogy továbbra is figyelemmel követi a Perelik 
sport-és turisztikai központtal kapcsolatos jövőbeli fejleményeket.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2001/42/EK irányelve bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról, HL L 197., 2001.7.21.
2 A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi 
irányelv, HL L 206., 1992.7.22. (módosított változat)


