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7.07.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

   Ref.:   Petiția nr. 1534/2008, adresată de Borislav Sandov, de cetățenie bulgară, în numele
„Societății pentru Proiecte Agrare și de Mediu - GEO“, însoțită de 13 626 de       
semnături, privind neaplicarea de către autoritățile bulgare a dispozițiilor Directivei 
2001/42/CE a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe 
asupra mediului și ale Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică în contextul construirii 
unui centru turistic și sportiv în Munții Rodopi

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că autoritățile competente bulgare au modificat planul general de 
amenajare a teritoriului pentru proiectul pentru centrul de schi și golf „Centrul sportiv și 
turistic Perelik“, fără a efectua evaluarea impactului asupra mediului și consultarea publică 
prevăzute de directivele menționate anterior. În acest sens, petiționarul face referire la zonele 
afectate de proiect, respectiv Rodopi-Zapadni (BG0001030) și Trigrad Mursalita 
(BG0002113), care sunt incluse pe lista Natura 2000 și care vor suferi daune ireparabile în 
cazul în care proiectul este realizat. Prin urmare, petiționarul solicită intervenția Parlamentului 
European pentru a împiedica distrugerea acestor habitate unice.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 iulie 2009

În 2008, Comisia a fost informată cu privire la adoptarea unei modificări a planului general de 
amenajare a teritoriului al municipalității din Smolyan pentru a include un proiect privind 
construirea „Centrului Sportiv și Turistic Perelik“, fără ca aceasta să facă obiectul unei 
evaluări strategice de mediu, în conformitate cu Directiva 2001/42/CE1 și fără o evaluare 
corespunzătoare în temeiul articolului 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele2. De 
asemenea, Comisiei i s-a adus la cunoștință faptul că au fost demarate unele proiecte 
individuale din cadrul proiectului de investiții de mai mare amploare „Centrul Sportiv și 
Turistic Perelik“, fără să se fi efectuat o evaluare a impactului asupra mediului.

Comisia a investigat situația, identificând următoarele aspecte:

- nu există elemente care să dovedească faptul că s-a obținut vreo aprobare pentru 
realizarea unor părți din proiectul de investiții de mai mare amploare „Centrul Sportiv 
și Turistic Perelik“, că s-a pregătit terenul pentru construcția acestora sau că acestea
se află în construcție;

- în conformitate cu informațiile care ne-au fost puse la dispoziție, autoritățile naționale 
competente monitorizează situația și iau toate măsurile necesare pentru a asigura 
respectarea legislației comunitare de mediu;

- decizia de adoptare a modificării planului general de amenajare a teritoriului al 
localității Smolyan pentru a include proiectul privind construirea „Centrului Sportiv și 
Turistic Perelik“ a fost abrogată printr-o decizie recentă a Consiliului Local Smolyan, 
din 13 martie 2009.

Concluzii

Comisia consideră că, având în vedere măsurile luate de autoritățile bulgare, încălcarea 
determinată de modificarea planului general de amenajare a teritoriului al localității Smolyan 
a fost reparată. Cu toate acestea, Comisia va continua să monitorizeze desfășurarea viitoare a 
proiectului „Centrul Sportiv și Turistic Perelik“.

                                               
1 Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului, JO L 197, 21.7.2001
2 Directiva  92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, JO L 
206, 22.7.1992 (astfel cum a fost modificată)


