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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0507/2007, του Petko Kovatchev, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 3 υπογραφές, κατά της χρηματοδότησης από την Κοινότητα 
σχεδίου κατασκευής αυτοκινητοδρόμου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αντιτίθεται σε σχέδιο για τμήμα αυτοκινητοδρόμου στην κεντρική και τη δυτική 
Βουλγαρία, το οποίο αποτελεί μέρος του διαδρόμου διευρωπαϊκού δικτύου 
(αυτοκινητόδρομος Ljulin), με το επιχείρημα ότι η κατασκευή του είναι ασύμβατη με την 
προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, αμφισβητεί την απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να χορηγήσει δεύτερη δόση χρηματοδότησης για το σχέδιο (η πρώτη είχε 
χορηγηθεί το 2002 στο πλαίσιο του προγράμματος Phare) παρά τις αδυναμίες της διαδικασίας 
έγκρισης σε σχέση με τις υποχρεώσεις που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο για την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με τη συνθήκη προσχώρησης στην ΕΕ. 
Ισχυρίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές δεν έλαβαν υπόψη τους λόγους της αντίθεσης του 
πληθυσμού του δήμου Bankja και της πρωτεύουσας ή τις επιστημονικές απόψεις κατά του 
σχεδίου, όσον αφορά τη μόλυνση του αέρα, την προστασία πηγών μεταλλικού νερού και την 
υγεία των ασθενών που νοσηλεύονται σε ίδρυμα για την αντιμετώπιση καρδιαγγειακών 
παθήσεων. Εκτός αυτού, ισχυρίζεται ότι στέρησαν από τους διαμαρτυρόμενους το δικαίωμα 
να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, θέτοντας αμέσως σε εφαρμογή την τελική διάταξη της 
διαδικασίας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής (ΓΔ 
Περιφερειακής Πολιτικής) ενέκριναν τη χρηματοδότηση και δεν δόθηκε ικανοποιητική 
απάντηση στην ερώτηση της βουλευτού του ΕΚ Gisella Kallenbach.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Σεπτεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2007.
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Η αναφέρουσα ομάδα περιβαλλοντικών ΜΚΟ, ενίσταται κατά της απόφασης που έλαβε η 
Επιτροπή το 2004 για την άρση ενός όρου του χρηματοδοτικού μνημονίου του σχεδίου 
«Κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου του Ljulin - περιφερειακή οδός Σόφιας προς τον κόμβο 
Daskalovo στη δυτική και κεντρική Βουλγαρία - 2001BG16PPT004». Η εκπλήρωση αυτού 
του όρου ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης της επιδότησης 
του ISPA (μέσο διαρθρωτικών προενταξιακών πολιτικών) που εγκρίθηκε για το σχέδιο.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Γενικό ιστορικό

Το σχέδιο αφορά την κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδρομου μήκους 9 περίπου χιλιομέτρων 
προκειμένου να υπάρξει σύνδεση της περιφερειακής οδού της Σόφιας και των 
αυτοκινητοδρόμων E-79 και E871 στον κόμβο Daskalovo. Ο αυτοκινητόδρομος E-79 είναι η 
βασική οδός νοτίως της Σόφιας προς την Ελλάδα και είναι μέρος του πανευρωπαϊκού 
διαδρόμου προτεραιότητας μεταφορών IV. Ο αυτοκινητόδρομος E-871 είναι η βασική οδός 
μεταξύ της Σόφιας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) 
και είναι μέρος του διαδρόμου προτεραιότητας VIII. Τον Νοέμβριο του 2002, η Επιτροπή 
ενέκρινε ενίσχυση μέσω επιχορηγήσεων ISPA της τάξεως των 111,3 εκατ. ευρώ για το εν 
λόγω σχέδιο.

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Ένα σημαντικό ζήτημα σχετικά με το εν λόγω σχέδιο υπήρξε το θέμα της εφαρμογής των 
διαδικασιών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ). Μολονότι η Βουλγαρία ήταν 
υποψήφια χώρα την περίοδο εκείνη και, ως εκ τούτου, δεν υπόκειτο άμεσα στην οδηγία ΕΠΕ 
(οδηγία 85/337/EΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/EΚ και 2003/35/EΚ), ο 
κανονισμός ISPΑ1 απαιτούσε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων παρόμοια με αυτήν που 
προβλεπόταν στη σχετική οδηγία ΕΠΕ. Η Επιτροπή, συνεπώς, επέμεινε στη σωστή και πλήρη 
εφαρμογή των κύριων διατάξεων της οδηγίας ΕΠΕ όταν εξέτασε το ενδεχόμενο παροχής 
ενίσχυσης του ISPA για μείζονα σχέδια υποδομών.

Οι διαδικασίες ΕΠΕ που διεξήχθησαν από τις βουλγαρικές αρχές

Η αρχική διαδικασία ΕΠΕ πραγματοποιήθηκε το 2001, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς 
δημόσιων ακροάσεων. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας, ωστόσο, 
ανέπεμψε την έκθεση ΕΠΕ στον δικαιούχο, την Εκτελεστική Υπηρεσία της Διοίκησης 
Οδικών Μεταφορών, και ζήτησε να διενεργηθεί μελέτη 5 επιπλέον εναλλακτικών χαράξεων 
για τον αυτοκινητόδρομο. Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε μια αναθεωρημένη μελέτη ΕΠΕ 
συμπεριλαμβανομένων αυτών των επιπλέον παραλλαγών και υποβλήθηκε στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Υδάτων, μετά την απόφαση που έλαβε το Εθνικό Συμβούλιο 
Εμπειρογνωμόνων για την Εδαφική Δομή τον Ιούλιο του 2002 να προτείνει έναν συνδυασμό 
των εναλλακτικών λύσεων που είχαν σχεδιαστεί («μπλε» και «καφέ» παραλλαγές).

                                               
1 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1267/1999 του Συμβουλίου.
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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων εξέδωσε απόφαση και περιβαλλοντική άδεια τον 
Σεπτέμβριο του 2002, η οποία επίσης πρότεινε διάφορα μέτρα για την άμβλυνση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου.

Η Επιτροπή την ενίσχυση του ISPA για το σχέδιο του αυτοκινητοδρόμου Ljulin τον 
Νοέμβριο του 2002, μετά από θετική γνωμοδότηση της επιτροπής διαχείρισης του ISPA, 
λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω διαδικασίες. Εντούτοις, ενώ η τεχνική μελέτη ΕΠΕ 
κρίθηκε επαρκής, η Επιτροπή θεώρησε ότι οι διαδικασίες διαβούλευσης δεν ήταν πλήρως 
σύμμορφες προς τις οδηγίες ΕΠΕ, καθώς η αναθεωρημένη μελέτη ΕΠΕ 
(συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών χαράξεων για τον αυτοκινητόδρομο) δεν είχαν 
υποβληθεί εκ νέου σε δημόσια διαβούλευση. Συνεπώς, προστέθηκε ένας όρος στο 
χρηματοδοτικό μνημόνιο του ISPA προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι βουλγαρικές αρχές 
θα πραγματοποιούσαν τις κατάλληλες διαβουλεύσεις.

Όρος του χρηματοδοτικού μνημονίου του ISPA σχετικά με την ΕΠΕ

Αυτός ο όρος (άρθρο 8, παράγραφος 3, στοιχείο β, του χρηματοδοτικού μνημονίου) συνδέει 
την καταβολή της δεύτερης δόσης της προκαταβολής της επιδότησης του ISPA στην:

«[…] κατάθεση επαρκών αποδείξεων για την πραγματοποίηση νέας διαβούλευσης του κοινού 
και των σχετικών περιβαλλοντικών αρχών (πριν από το τέλος του πρώτου τριμήνου του 
2003) βάσει της αναθεωρημένης τελικής μελέτης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, και την έκδοση μιας νέας περιβαλλοντικής άδειας που θα λαμβάνει υπόψη την 
εν λόγω διαβούλευση».

Προκειμένου να συμμορφωθούν προς αυτόν τον όρο, οι βουλγαρικές αρχές συμφώνησαν να 
πραγματοποιήσουν περαιτέρω διαβουλεύσεις στα τέλη του καλοκαιριού του 2003. Η
Επιτροπή θεώρησε ότι ο όρος του χρηματοδοτικού μνημονίου δεν είχε εκπληρωθεί, καθώς 
δεν εκδόθηκε καμία νέα περιβαλλοντική απόφαση μετά τη διεξαγωγή αυτών των 
διαβουλεύσεων.

Το 2004, καθώς δεν υπήρχε απόφαση επί του θέματος, το σχέδιο κινδύνευε να ακυρωθεί. 
Συνεπώς, λόγω της επιμονής της Επιτροπής, οι βουλγαρικές αρχές πραγματοποίησαν νέα 
σειρά δημόσιων ακροάσεων σε όλες τις πληττόμενες περιοχές κατά την περίοδο 
Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2004, με βάση τη μελέτη ΕΠΕ που συμπεριέλαβε επτά 
εναλλακτικές χαράξεις για τον αυτοκινητόδρομο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων 
εξέδωσε, στη συνέχεια, μια νέα απόφαση ΕΠΕ με βάση αυτές τις συζητήσεις στις 3 
Νοεμβρίου 2004, συμπεριλαμβανομένης μιας σύστασης για τη λήψη ορισμένων μέτρων με 
στόχο την άμβλυνση των ενδεχόμενων αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου.

Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία ΕΠΕ του 2004 απεστάλησαν στην 
Επιτροπή για γνωμοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των αποδείξεων για τις δημόσιες 
διαβουλεύσεις. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής, αφού αξιολόγησαν τα έγγραφα, θεώρησαν ότι
είχαν εκπληρωθεί οι διαδικαστικές απαιτήσεις που απέρρεαν από τον όρο του άρθρου 8, 
παράγραφος 3, στοιχείο β, του χρηματοδοτικού μνημονίου. Οι βουλγαρικές αρχές 
ενημερώθηκαν πλήρως και τους συστήθηκε να εξασφαλίσουν την πλήρη ενσωμάτωση όλων 
των προτεινόμενων περιβαλλοντικών μέτρων άμβλυνσης στα έγγραφα για τις προκηρύξεις 
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έργων. Αυτό ελέγχθηκε από την Επιτροπή μέσω του γραφείου της αντιπροσωπείας της στη 
Σόφια που ενέκρινε όλα τα έγγραφα για την υποβολή προσφορών.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι βουλγαρικές αρχές υπέβαλαν επαρκή στοιχεία που αποδείκνυαν ότι 
είχαν εκπληρώσει τις διαδικαστικές απαιτήσεις του χρηματοδοτικού μνημονίου σχετικά με το 
σχέδιο για τον αυτοκινητόδρομο Ljulin. Επιπλέον, η Επιτροπή ανέλαβε δράση προκειμένου 
να εξασφαλίσει την πλήρη ενσωμάτωση των συστάσεων που προέκυψαν από τις δημόσιες 
διαβουλεύσεις στον σχεδιασμό του έργου. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την 
εφαρμογή του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών μέτρων άμβλυνσης, 
μέσω των αρμόδιων εξαμηνιαίων επιτροπών παρακολούθησης.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει τη θέση της ότι οι βουλγαρικές αρχές –ύστερα από ισχυρές 
πιέσεις των υπηρεσιών της Επιτροπής– εκπλήρωσαν τις διαδικαστικές απαιτήσεις σχετικά με
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) και επομένως τους όρους που 
περιλαμβάνονται στο χρηματοδοτικό μνημόνιο του σχεδίου του αυτοκινητοδρόμου Ljulin.

Τα μέτρα άμβλυνσης που απαιτούνται από την ΕΠΕ ενσωματώθηκαν τόσο στην κύρια 
σύμβαση εργασιών όσο και στη σύμβαση του επιβλέποντος μηχανικού. Ο εργολήπτης έχει 
υποχρεωθεί να εφαρμόσει πλήρως τα εν λόγω μέτρα, ενώ ο επιβλέπων μηχανικός έχει την 
υποχρέωση να ελέγχει διαρκώς και να παρουσιάζει σε τριμηνιαία βάση την πρόοδο
εφαρμογής του σχεδίου άμβλυνσης σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν την τελευταία έκθεση 
παρακολούθησης σε σχέση με το περιβάλλον τον Σεπτέμβριο του 2008.

Επιπλέον, η βουλγαρική Υπηρεσία Εθνικών Οδικών Υποδομών εφάρμοσε αυστηρούς 
ελέγχους όσον αφορά τους όρους ΕΠΕ και ανέπτυξε ένα σχέδιο άμβλυνσης το οποίο 
περιλαμβάνει 11 μέτρα. Η εφαρμογή της απόφασης ΕΠΕ επιβεβαιώνεται από τις αρμόδιες 
εθνικές περιβαλλοντικές αρχές.

Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή  του σχεδίου 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων άμβλυνσης μέσω των εξαμηνιαίων συνεδριάσεων της 
Επιτροπής Παρακολούθησης, τακτικών επισκέψεων στην τοποθεσία και σχετικών εκθέσεων
προόδου.


