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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0507/2007 af Petko Kovatchev, bulgarsk statsborger, og 3 
medunderskrivere, om EU-finansiering af et motorvejsprojekt

1. Sammendrag

Andrageren klager over anlæg af en motorvejsstrækning i det centrale og vestlige Bulgarien, 
der indgår i en korridor (Ljulin-motorvejen) i det transeuropæiske net, da projektet er 
uforeneligt med beskyttelsen af miljøet. Han opponerer især imod Europa-Kommissionens 
beslutning om at godkende en ny finansieringstranche til projektet (den første blev ydet i 2002 
under Phare-programmet) trods manglerne i godkendelsesproceduren, hvad angår de 
forpligtelser, der er foreskrevet i fællesskabslovgivningen om miljøkonsekvensvurdering, og 
som er omhandlet i EU-tiltrædelsestraktaten. Det hævdes, at de kompetente myndigheder ikke 
har taget hensyn til baggrunden for modstanden fra indbyggerne i byen Bankja og i selve 
hovedstaden eller de videnskabelige udtalelser imod projektet, hvad angår luftforurening, 
beskyttelse af mineralvandskilder og patienternes helbred i en institution for behandling af 
hjertekarsygdomme. Det hævdes desuden, at myndighederne har forhindret modstanderne af 
projektet i at tage retsmidler i anvendelse ved straks at gennemføre det sidste led i proceduren 
for miljøkonsekvensvurdering. Kommissionens tjenestegrene (GD Regionalpolitik) har 
godkendt finansieringen, og Gisella Kallenbach, medlem af Europa-Parlamentet, har ikke 
modtaget et ordentligt svar på sit spørgsmål.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. september 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. december 2007.

"Andrageren, en gruppe miljø-ngo'er, klager over Kommissionens beslutning fra 2004 om at 
hæve en betingelse i finansieringsmemorandummet for projektet "Anlæggelse af Ljulin-
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motorvejen, ringvejen ved Sofia - Daskalovo-udfletningen i det centrale og vestlige Bulgarien 
- 2001BG16PPT004". Opfyldelsen af denne betingelse var en forudsætning for udbetaling af 
anden tranche af den godkendte ISPA-støtte til projektet.

Kommissionens bemærkninger

Baggrund

Projektet vedrører anlæggelse af en ca. 19 km lang ny motorvej, der skal sikre en forbindelse 
mellem ringvejen ved Sofia og motorvejene E-79 og E-871 ved Daskalovo-udfletningen. E-
79-motorvejen er hovedvejen syd for Sofia til Grækenland og indgår i den prioriterede 
paneuropæiske korridor IV. E-871 er hovedvejen mellem Sofia og Den Tidligere Jugoslaviske 
Republik (FYROM) og indgår i den prioriterede korridor VIII. I november 2002 godkendte 
Kommissionen en ISPA-støtte på 111,3 mio. euro til dette projekt.

Vurdering af indvirkningen på miljøet

Et vigtigt spørgsmål i forbindelse med dette projekt har været spørgsmålet om anvendelse af 
procedurerne for miljøkonsekvensvurdering (VVM). Selv om Bulgarien var et kandidatland 
på daværende tidspunkt og således ikke direkte underlagt VVM-direktivet (direktiv 
85/337/EØF som ændret af direktiv 97/11/EF og direktiv 2003/35/EF), skulle der i henhold til 
ISPA-forordningen1 foretages en miljøkonsekvensvurdering på linje med den, der stilles krav 
om i det pågældende VVM-direktiv. Kommissionen har derfor insisteret på en korrekt og fuld 
anvendelse af de vigtigste bestemmelser i VVM-direktivet i forbindelse med vurderingen af 
ISPA-støtte til større infrastrukturprojekter.

De bulgarske myndigheders gennemførelse af VVM-procedurer

Den første VVM-procedure blev gennemført i 2001 og omfattede bl.a. en række offentlige 
høringer. Det bulgarske ministerium for miljø og vandforvaltning returnerede imidlertid 
miljøkonsekvensanalysen til støttemodtageren, vejvæsenet, med anmodning om en 
undersøgelse af fem yderligere alternative motorvejsføringer. Der blev herefter gennemført en 
revideret miljøkonsekvensanalyse, der omfattede disse alternative føringer. Det nationale 
ekspertråd for territoriale strukturer besluttede i juli 2002 at anbefale en kombination af de 
valgte alternative løsninger ("blå" og "brune" varianter), og analysen blev efterfølgende 
forelagt for ministeriet for miljø og vandforvaltning.

Ministeriet for miljø og vandforvaltning udstedte en afgørelse og en miljøgodkendelse i 
september 2002 og henstillede bl.a. heri, at der blev truffet en række foranstaltninger til 
afhjælpning af projektets miljøindvirkninger.

Kommissionen godkendte ISPA-støtten til Ljulin-motorvejsprojektet i november 2002 på 
grundlag af en positiv udtalelse fra ISPA-forvaltningsudvalget under hensyntagen til 
ovennævnte procedurer. Selv om Kommissionen mente, at den tekniske 
                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 1267/1999.
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miljøkonsekvensvurdering var tilstrækkelig, mente den imidlertid, at høringsprocedurerne 
ikke var fuldt ud i overensstemmelse med VVM-direktiverne, idet den reviderede 
miljøkonsekvensanalyse (der omfattede de forskellige motorvejsføringer) ikke var blevet 
sendt i offentlig høring. Der blev derfor indføjet en betingelse i ISPA-
finansieringsmemorandummet for at sikre, at de bulgarske myndigheder gennemførte en 
korrekt høring.

ISPA-finansieringsmemorandummets betingelse vedrørende miljøkonsekvensvurdering

Denne betingelse (artikel 8, stk. 3, litra b) knytter udbetalingen af den anden tranche af ISPA-
støtten til:

".. fremlæggelsen af fuld dokumentation for gennemførelsen af en ny høring af offentligheden 
og af relevante miljømyndigheder (inden udgangen af første kvartal 2003) på grundlag af den 
reviderede miljøkonsekvensanalyse og udstedelsen af en ny miljøgodkendelse, hvori der tages 
hensyn til denne høring".

Med henblik på at opfylde denne betingelse accepterede de bulgarske myndigheder at 
gennemføre en høringsrunde i sensommeren 2003. Kommissionen mente, at betingelsen i 
finansieringsmemorandummet ikke var blevet opfyldt, da der ikke var blevet udstedt en ny 
miljøgodkendelse på grundlag af denne høringsrunde.

Hvis der ikke blev fundet en løsning på dette problem, ville projektet muligvis blive aflyst i 
2004. På Kommissionens kraftige opfordring gennemførte de bulgarske myndigheder derfor 
en yderlige høringsrunde i alle berørte områder i perioden september-oktober 2004. Denne var 
baseret på en miljøkonsekvensanalyse, der omfattede syv alternative motorvejsføringer. 
Ministeriet for miljø og vandforvaltning udstedte herefter en ny VVM-afgørelse på grundlag 
af denne høringsrunde den 3. november 2004, hvori den henstillede, at der blev truffet en 
række foranstaltninger til afbødning af eventuelle negative virkninger af projektet.

Den krævede dokumentation for VVM-proceduren i 2004, herunder dokumentation for de 
offentlige høringer, blev forelagt Kommissionen til udtalelse. På grundlag af en vurdering af 
dokumentationen mente Kommissionens tjenestegrene, at det proceduremæssige krav i 
finansieringsmemorandummets artikel 8, stk. 3, litra b), var blevet opfyldt. De bulgarske 
myndigheder blev behørigt underrettet herom og blev opfordret til at sikre, at der blev taget 
fuldt ud hensyn til alle de anbefalede afhjælpende miljøforanstaltninger i projektets 
udbudsbetingelser. Kommissionen overvågede, om der blev fulgt op herpå, via sit 
delegationskontor i Sofia, der godkendte alle udbudsbetingelser.

Konklusion

Kommissionen mener, at de bulgarske myndigheder har indsendt tilstrækkelig dokumentation 
for opfyldelsen af de proceduremæssige krav i finansieringsmemorandummet i forbindelse 
med Ljulin-motorvejsprojektet. Kommissionen har desuden taget skridt til at sikre, at de 
henstillinger, som de offentlige høringer resulterede i, blev indarbejdet fuldt ud i projektet. 
Kommissionen overvåger nøje gennemførelsen af projektet, herunder de afhjælpende 
miljøforanstaltninger, gennem de halvårlige møder i de relevante overvågningsudvalg."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. marts 2009.
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"Kommissionen fastholder, at de Bulgarske myndigheder - efter alvorligt pres fra 
Kommissionens tjenestegrene - har opfyldt de proceduremæssige krav i forbindelse med 
vurderingen af indvirkningen på miljøet og dermed betingelserne i 
finansieringsmemorandummet for Ljulin-motorvejsprojektet.

De i vurderingen af indvirkningen på miljøet påkrævede afhjælpende foranstaltninger er 
blevet indarbejdet i både bygge- og anlægskontrakten og i kontrakten med den tilsynsførende 
ingeniør. Entreprenøren er blevet anmodet om at gennemføre disse foranstaltninger fuldt ud, 
mens den rådgivende ingeniør er forpligtet til at udføre løbende kontroller og til at fremsende 
kvartalsmæssige rapporter om gennemførelsen af de afhjælpende foranstaltninger til alle 
berørte parter, herunder Kommissionen. Kommissionens tjenestegrene modtog den seneste 
miljøovervågningsrapport i september 2008.

Det nationale agentur for vejinfrastruktur i Bulgarien har endvidere indført en streng 
overvågning af betingelserne i vurderingen af indvirkningen på miljøet og udarbejdet en plan 
indeholdende 11 afhjælpende foranstaltninger. Gennemførelsen af VVM-afgørelsen er 
godkendt af de relevante nationale miljømyndigheder.

Kommissionen overvåger nøje gennemførelsen af projektet, herunder de afhjælpende 
foranstaltninger, gennem de halvårlige møder i overvågningsudvalget, regelmæssige besøg på 
stedet og relevante statusrapporter."


