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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

7.07.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1534/2008, którą złożył Borisław Sandow (Bułgaria), w imieniu 
Stowarzyszenia na rzecz Przedsięwzięć Agrarnych i Środowiskowych – GEO, 
z 13 626 podpisami, w sprawie nieprzestrzegania przez władze bułgarskie 
przepisów dyrektywy Rady 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych 
planów i programów na środowisko oraz dyrektywy Rady 92/43/EWG w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w związku 
z centrum sportowo-turystycznym w Rodopach

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stwierdza, że właściwe władze bułgarskie zmieniły plan ogólny 
zagospodarowania przestrzennego dotyczący projektu Centrum Sportowo-Turystycznego 
Perelik (ośrodek narciarski i golfowy), nie przeprowadziwszy oceny oddziaływania na 
środowisko ani konsultacji społecznych wymaganych przez wyżej wymienione dyrektywy. 
W związku z tym składający petycję odnosi się do obszarów objętych projektem: Rodopi-
Zapadni (BG0001030) i Trigrad Mursalitsa (BG0002113), które znajdują się na liście Natura 
2000 i zostaną nieodwracalnie zniszczone, jeśli omawiany projekt zostanie zrealizowany. 
Dlatego składający petycję wzywa Parlament Europejski, aby zapobiegł destrukcji tych 
unikatowych siedlisk.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 lipca 2009 r.

W 2008 r. poinformowano Komisję o przyjęciu poprawki do planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy Smoljan w celu uwzględnienia projektu budowy 
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Centrum Sportowo-Turystycznego Perelik, bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko zgodnie z wymogami dyrektywy 2001/42/WE1 oraz bez dokonania odpowiedniej 
oceny zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej2. Ponadto poinformowano Komisję, że 
rozpoczęto realizację kilku indywidualnych projektów budowlanych w ramach szerszego 
projektu inwestycyjnego Centrum Sportowo-Turystyczne Perelik, pomimo że nie 
przeprowadzono odpowiedniej procedury oceny.

Komisja zbadała sytuację i ustaliła następujące fakty:

- nie istnieją dowody na to, by jakakolwiek część szerszego projektu inwestycyjnego 
Centrum Sportowo-Turystyczne Perelik uzyskała zezwolenie, była przygotowywana 
do realizacji lub była w jej trakcie;

- zgodnie z udostępnionymi Komisji informacjami właściwe władze krajowe 
monitorują sytuację i podejmują wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia 
przestrzegania prawodawstwa WE w zakresie ochrony środowiska;

- decyzja o przyjęciu poprawki do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
gminy Smoljan w celu uwzględnienia projektu budowy Centrum Sportowo 
Turystycznego Perelik została uchylona niedawną decyzją rady miasta Smoljan z dnia 
13 marca 2009 r.

Wnioski

W świetle środków podjętych przez władze bułgarskie Komisja uważa, że naruszenie 
prawodawstwa wynikające z przyjęcia poprawki do planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Smoljan zostało skorygowane. Niemniej Komisja będzie monitorować 
dalszy rozwój projektu Centrum Sportowo-Turystycznego Perelik.

                                               
1 Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, Dz.U. L 197 
z 21.7.2001
2 Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dz.U. L 
206 z 22.7.1992 (ze zmianami)


