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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1534/2008, ingediend door Borislav Sandov (Bulgaarse 
nationaliteit), namens de “Vereniging voor landbouw- en milieuprojecten –
GEO”, gesteund door 13 626 medeondertekenaars, over de veronachtzaming door 
de Bulgaarse overheid van de bepalingen van Richtlijn 2001/42/EG van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de beoordeling van de gevolgen voor 
het milieu van bepaalde plannen en programma’s, en Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna, in verband met een centrum voor sport en toerisme in de bergen van 
Rhodope

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de bevoegde Bulgaarse autoriteiten het algemene bestemmingsplan voor het 
ski- en golfproject Centrum voor Sport en Toerisme van Perelik hebben gewijzigd zonder 
uitvoering van de milieueffectbeoordeling en openbare raadpleging die volgens 
bovenvermelde richtlijnen vereist zijn. In dit verband verwijst indiener naar de gebieden die 
door het project getroffen zijn, Rodopi-Zapadni (BG0001030) en Trigrad Mursalita 
(BG0002113), die op de Natura 2000-lijst staan en die onherstelbare schade zullen oplopen 
als dit project wordt uitgevoerd. Daarom vraagt hij het Europees Parlement om op te treden en 
de vernietiging van deze unieke habitats te voorkomen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 juli 2009

"De Commissie werd in 2008 in kennis gesteld van de goedkeuring van een wijziging van het 
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algemeen bestemmingsplan van de gemeente Smolyan, met de opname van een project voor 
de aanleg van het "Centrum voor Sport en Toerisme van Perelik", zonder dat een strategische 
milieueffectbeoordeling is uitgevoerd zoals vereist door Richtlijn 2001/42/EG1 en zonder een 
passende beoordeling overeenkomstig artikel 6, lid 3 van de Habitat-richtlijn2. Daarenboven 
werd de Commissie ervan op de hoogte gebracht dat de bouw van een aantal van de 
afzonderlijke projecten binnen het algemene investeringsvoorstel van het "Centrum voor 
Sport en Toerisme van Perelik" van start was gegaan zonder dat de passende MEB-procedure 
was uitgevoerd.

De Commissie heeft de situatie onderzocht en heeft de volgende feiten vastgesteld:

- Er zijn geen bewijzen dat bepaalde delen van het ruimere investeringsvoorstel van het 
"Centrum voor Sport en Toerisme van Perelik" effectief een vergunning hebben 
gekregen, voor uitvoering zijn voorbereid of van start zijn gegaan;

- Volgens de informatie waarover zij beschikt zien de bevoegde nationale autoriteiten toe 
op de situatie en ondernemen zij alle nodige stappen om ervoor te zorgen dat de 
communautaire milieuwetgeving wordt nageleefd;

- Het besluit tot goedkeuring van de wijziging van het algemeen bestemmingsplan van de 
gemeente Smolyan, met de opname van een project voor de aanleg van het "Centrum 
voor Sport en Toerisme van Perelik" werd ingetrokken door een recent besluit van 13 
maart 2009 van de gemeenteraad van Smolyan. 

Conclusies

De Commissie is van oordeel dat de schending met betrekking tot de wijziging van het 
algemeen bestemmingsplan van de gemeente Smolyan, ongedaan is gemaakt gezien de door 
de Bulgaarse overheid genomen maatregelen. De Commissie zal evenwel verder toezien op de 
toekomstige ontwikkeling van het Centrum voor Sport en Toerisme van Perelik."

                                               
1 Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 
programma's, PB L 197, 21.7.2001
2 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde fauna en flora,PB L 206, 22.7.1992 (zoals gewijzigd)


