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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1534/2008, ko „Society for Agrarian and Environmental 
projects – GEO” vārdā iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Borislav Sandov
un kam pievienoti 13 626 paraksti, par to, ka Bulgārijas valsts iestādes 
neievēro Padomes Direktīvas 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu 
ietekmes uz vidi novērtējumu un Padomes Direktīvas 92/43/EKK par 
dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību nosacījumus saistībā 
ar sporta un tūrisma centru Rodopu kalnos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka atbildīgās Bulgārijas iestādes ir grozījušas zemes 
izmantošanas ģenerālplānu slēpošanas un golfa projektam „Pereliku sporta tūrisma centrs”, 
neveicot ietekmes uz vidi novērtējumu un neuzklausot sabiedrības viedokli, kā tas prasīts 
iepriekš minētajās direktīvās. Šajā saistībā lūgumraksta iesniedzējs norāda uz projekta 
skartajām teritorijām, Rietumu Rodopi (BG0001030) un Trigrada–Mursalica (BG0002113), 
kuras ir iekļautas Natura 2000 sarakstā un kurām tiks nodarīts būtisks kaitējums, ja projekts 
tiks īstenots. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamenta iesaistīšanos, lai 
nepieļautu šo unikālo dzīvotņu iznīcināšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 17. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 7. jūlijā

Komisija 2008. gadā tika informēta par to, ka ir pieņemts grozījums Smoļanas pašvaldības 
teritoriālajā ģenerālplānā, lai iekļautu Pereliku sporta un tūrisma centra būvniecības projektu, 
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neattiecinot uz to stratēģisko vides novērtējumu, kā to paredz Direktīva 2001/42/EK1, un 
neveicot atbilstīgu novērtējumu, ko prasa Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punkts2. Turklāt 
Komisija tika informēta par to, ka ir uzsākta dažu individuālu projektu būvniecība saistībā ar 
plašāku ieguldījumu priekšlikumu "Pereliku sporta un tūrisma centrs", neveicot atbilstīgu IVN 
procedūru.

Komisija ir izskatījusi situāciju un atklājusi šādus faktus:

- nav pierādījumu, ka šobrīd ir atļauts īstenot kādas plašāka ieguldījumu projekta 
"Pereliku sporta un tūrisma centrs" daļas, kas attiecas uz būvniecības sagatavošanu 
vai notiekošu būvniecību;

- saskaņā ar mums sniegto informāciju kompetentās valsts iestādes uzrauga situāciju un 
veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti EK tiesību akti 
vides jomā;

- lēmums pieņemt grozījumu Smoļanas pašvaldības teritoriālajā ģenerālplānā, lai 
iekļautu Pereliku sporta un tūrisma centra būvniecības projektu, tika nesen atcelts ar  
2009. gada 13. martā pieņemtu Smoļanas pašvaldības padomes lēmumu.

Secinājumi

Komisija uzskata, ka, ņemot vērā Bulgārijas iestāžu veiktos pasākumus, ir novērsts 
pārkāpums attiecībā uz grozījumu Smoļanas pašvaldības teritoriālo ģenerālplānā. Tomēr 
Komisija turpinās uzraudzīt Pereliku sporta un tūrisma centra turpmāko attīstību. 

                                               
1 Direktīva 2001/42/EK par konkrētu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtēšanu, OV L 197, 21.7.2001.
2 Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992
(grozīta)


