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Utskottet för framställningar

7.7.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1534/2008, ingiven av Borislav Sandov (bulgarisk medborgare) för 
”Föreningen för jordbruks- och miljöprojekt – GEO” och undertecknad av 
ytterligare 13 626 personer, om de bulgariska myndigheternas åsidosättande av 
bestämmelserna i rådets direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och 
programs miljöpåverkan och rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter i samband med ett idrotts- och turistcentrum 
i Rodopibergen

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren påpekar att de ansvariga bulgariska myndigheterna ändrat den allmänna 
markanvändningsplanen för det skid- och golfprojekt som drivs av Perelik sport- och 
turistcentrum utan att genomföra den miljökonsekvensbeskrivning och det samråd med 
allmänheten som krävs enligt ovanstående direktiv. Framställaren påpekar i samband med 
detta att de områden som berörs av projektet, Rodopi-Zapadni (BG0001030) och 
Trigrad Mursalitsa (BG0002113), är uppförda på Natura 2000-listan och kommer att drabbas 
av skador som inte går att återställa om projektet genomförs. Framställaren ber därför 
Europaparlamentet att ingripa för att förhindra att dessa unika livsmiljöer förstörs.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 17 mars 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 7 juli 2009.

Kommissionen informerades 2008 om antagandet av en ändring av översiktsplanen för 
Smolyans kommun med tillägg av ett projekt för uppförande av idrotts- och 
turistcentrumet Perelik , utan att planerna genomgick någon miljöbedömning vilket krävs i 
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direktiv 2001/42/EG1 och utan att någon tillbörlig bedömning gjordes i enlighet med 
artikel 6.3 i Habitatdirektivet2. Dessutom informerades kommissionen om att byggandet av 
några enskilda projekt inom ramen för det större investeringsprojektet idrotts- och 
turismcentrumet Perelik hade påbörjats, utan att tillbörligt miljöbedömningsförfarande hade 
genomförts.

Kommissionen har undersökt situationen och följande fakta har konstaterats:

- Det finns ingenting som visar att några delar av det större investeringsprojektet 
idrotts- och turistcentrumet Perelik faktiskt har fått tillstånd, förberedelser för 
uppförande gjorts eller håller på att uppföras;

- Enligt information som lämnats till oss bevakar de behöriga nationella myndigheterna 
situationen och genomför alla nödvändiga steg för att säkerställa att EG:s 
miljölagstiftning efterlevs;

- Beslutet om att anta en ändring av generalplanen för kommunen Smolyan, så att den 
också skulle omfatta projektet med idrotts- och turistcentrumet Perelik, upphävdes 
genom ett nyligen fattat beslut i kommunfullmäktige i Smolyan, daterat den 
13 mars 2009.

Slutsatser

Kommissionen menar att de åtgärder som bulgariska myndigheter vidtagit innebär att de 
överträdelser som gjordes i anslutning till ändringen av översiktsplanen för 
Smolyans kommun har rättats till. Kommissionen kommer dock att fortsätta att bevaka den 
framtida utvecklingen när det gäller idrotts- och turismcentrumet Perelik.

                                               
1 Direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan, EUT L 197, 21.7.2001.
2 Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, EGT L 206, 22.7.1992, 
s. 7.


