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Asia: Vetoomus nro 507/2007 Petko Kovatchev, Bulgarian kansalainen, ja 
3 allekirjoittanutta, yhteisön rahoituksesta moottoritien infrastruktuuria 
koskevalle hankkeelle

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa moottoritien osuutta koskevaa hanketta, koska siinä ei 
noudateta ympäristönsuojelua koskevia määräyksiä. Hanke kattaa Bulgarian keski- ja 
länsiosat ja on osa Euroopan laajuista verkkoa (Ljulinin moottoritie). Hän arvostelee 
erityisesti Euroopan komission päätöstä myöntää hankkeelle rahoituksen toinen erä 
(ensimmäinen myönnettiin vuonna 2002 Phare-ohjelman osana) huolimatta lupamenettelyn 
puutteista, jotka koskevat EU:n liittymissopimuksessa mainittuja ympäristövaikutusten 
arviointia koskevia yhteisön lainsäädännössä säädettyjä velvoitteita. Vetoomuksen esittäjä 
väittää, että toimivaltaiset viranomaiset eivät ottaneet huomioon Bankjan kaupungin ja 
pääkaupungin väestön vastustusta eivätkä hankkeen vastaisia tieteellisiä lausuntoja 
ilmansaasteesta, kivennäisvesilähteiden suojelusta ja sydän- ja verisuonitautien hoitoon 
tarkoitettujen laitosten potilaiden suojelusta. Hän väittää, että tämän lisäksi viranomaiset 
estivät vastustajia turvautumasta oikeussuojakeinoihin panemalla välittömästi täytäntöön 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn loppumääräyksen. Komission yksiköt 
(aluepolitiikan pääosasto) olivat hyväksyneet rahoituksen, eikä parlamentin jäsenen Gisella 
Kallenbachin esittämään kysymykseen ole saatu asianmukaista vastausta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 24. syyskuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 19. joulukuuta 2007

Vetoomuksen esittäjä, joukko ympäristöalan kansalaisjärjestöjä, vastustaa komission 
vuonna 2004 tekemää päätöstä kumota rahoituspöytäkirjan sisältämä ehto hankkeelta 
"Ljulinin moottoritien rakentaminen – Sofian kehätie Daskalovon risteykseen saakka Länsi- ja 
Keski-Bulgariassa – 2001BG16PPT004". Kyseisen ehdon täyttyminen oli edellytyksenä 
hankkeelle myönnetyn ISPA-tuen toisen määrärahaerän maksamiselle.

Komission huomiot vetoomuksesta

Yleinen tausta

Hanke koskee uuden, noin 19 kilometriä pitkän moottoritien rakentamista Sofian kehätien 
sekä valtateiden E-79 ja E871 yhdistämiseksi toisiinsa Daskalovon liittymässä. Valtatie E-79 
on päätie Sofian eteläpuolelta Kreikkaan, ja se on osa ensisijaista yleiseurooppalaista 
liikennekäytävää IV. Valtatie E-871 puolestaan on päätie Sofiasta entiseen Jugoslavian 
tasavaltaan Makedoniaan ja osa ensisijaista liikennekäytävää VIII. Marraskuussa 2002 
komissio myönsi hankkeelle 111,3 miljoonaa euroa ISPA-tukea.

Ympäristövaikutusten arviointi

Hankkeen yhteydessä merkittävä kysymys on ollut ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
(YVA-menettely) toteuttaminen. Vaikka Bulgaria oli tuolloin ehdokasvaltio eikä 
ympäristövaikutusten arvioinnista annettua direktiiviä (direktiivi 85/337/ETY, sellaisena kuin 
se on muutettuna direktiiveillä 97/11/EY ja 2003/35/EY) siten voitu soveltaa siihen suoraan, 
ISPA-asetuksessa1 säädettiin, että ympäristövaikutukset olisi arvioitava YVA-direktiivin 
mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä vastaavalla tavalla. Näin ollen komissio 
on korostanut YVA-direktiivin tärkeimpien säännösten moitteetonta ja täydellistä 
soveltamista päättäessään ISPA-tuen myöntämisestä suurille infrastruktuurihankkeille.

Bulgarian viranomaisten toteuttamat ympäristövaikutusten arviointimenettelyt

Ensimmäinen ympäristövaikutusten arviointi suoritettiin vuonna 2001. Siihen liittyi useita 
julkisia kuulemisia. Bulgarian ympäristö- ja vesiministeriö kuitenkin lähetti 
ympäristövaikutusten arviointia koskevan raportin takaisin edunsaajalle, eli tiehallinnolle, ja 
pyysi tätä arvioimaan vielä viisi muuta vaihtoehtoista moottoritien liittymäpaikkaa. Tämän 
jälkeen tehtiin uusi ympäristövaikutusten arviointi, joka sisälsi kyseiset lisävaihtoehdot. Uusi 
arviointi toimitettiin ympäristö- ja vesiministeriölle sen jälkeen, kun aluerakennetta 
käsittelevä kansallinen asiantuntijakomitea oli päättänyt heinäkuussa 2002 suositella 
suunniteltujen vaihtoehtojen ("sininen" ja "ruskea" vaihtoehto) yhdistelmää.

Ympäristö- ja vesiministeriö päätti syyskuussa 2002 myöntää ympäristöluvan, joka sisälsi 
suosituksia useista toimenpiteistä hankkeen ympäristövaikutusten lieventämiseksi.

Komissio vahvisti ISPA-tuen myöntämisen Ljulinin moottoritiehankkeelle 
marraskuussa 2002 ISPAn hallintokomitean annettua siitä puoltavan lausuntonsa edellä 
mainittujen menettelyjen perusteella. Vaikka ympäristövaikutusten arvioinnin teknistä puolta 

                                               
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 1267/1999.
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pidettiin riittävänä, komissio katsoi, etteivät kuulemismenettelyt olleet täysin YVA-
direktiivien mukaisia, koska uudesta ympäristövaikutusten arvioinnista (joka sisälsi 
moottoritien eri liittymävaihtoehdot) ei ollut järjestetty uutta julkista kuulemista. Tämän 
vuoksi ISPAn rahoituspöytäkirjaan lisättiin tietty ehto sen varmistamiseksi, että Bulgarian 
viranomaiset järjestävät kunnollisen kuulemisen.

ISPAn rahoituspöytäkirjan ympäristövaikutusten arviointia koskeva ehto

Kyseisen ehdon (rahoituspöytäkirjan 8 artiklan 3 kohdan b alakohta) mukaan ISPA-tuen 
ennakkomaksun toisen määrärahaerän maksaminen edellyttää seuraavaa:

"... toimitettava täydet todisteet siitä, että uusitusta ympäristövaikutusten arvioinnista on 
järjestetty uusi julkinen kuuleminen sekä kuultu asianomaisia viranomaisia (vuoden 2003 
ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä) ja että uuden ympäristöluvan 
myöntämisessä on huomioitu kyseisten kuulemisten tulokset."

Ehdon täyttääkseen Bulgarian viranomaiset suostuivat järjestämään uusia kuulemisia 
loppukesästä 2003. Komissio katsoi, ettei rahoituspöytäkirjassa annettua ehtoa ollut täytetty, 
sillä kuulemisten perusteella ei tehty uutta ympäristölupapäätöstä.

Koska ongelma ei ollut ratkennut, koko hanke uhattiin peruuttaa vuonna 2004. Komission 
vaatimuksesta Bulgarian viranomaiset järjestivät kuitenkin useita lisäkuulemisia hankkeen 
vaikutusalueilla syys-lokakuussa 2004. Kuulemiset koskivat uutta ympäristövaikutusten 
arviointia, joka sisälsi seitsemän vaihtoehtoista moottoritien liittymäpaikkaa. Ympäristö- ja 
vesiministeriö teki 3. marraskuuta 2004 kuulemisissa käytyjen keskustelujen perusteella 
uuden YVA-päätöksen, jossa suositeltiin useita toimenpiteitä hankkeen mahdollisten 
haittavaikutusten lieventämiseksi.

Kaikki vaaditut vuonna 2004 tehtyä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sekä julkisia 
kuulemisia koskevat asiakirjat lähetettiin komissiolle lausuntoa varten. Komission yksiköt 
katsoivat asiakirjat arvioituaan, että rahoituspöytäkirjan 8 artiklan 3 kohdan b alakohdassa 
annetun ehdon menettelyä koskevat vaatimukset oli täytetty. Bulgarian viranomaisille 
tiedotettiin asiasta asianmukaisesti ja heitä kehotettiin varmistamaan, että kaikki suositellut 
ympäristövaikutuksia lieventävät toimenpiteet sisällytetään täysin hankkeen 
tarjouskilpailuasiakirjoihin. Komission Sofiassa sijaitseva edustusto valvoi tätä, ja se myös 
hyväksyi kaikki tarjouskilpailuasiakirjat.

Päätelmät

Komissio katsoo Bulgarian viranomaisten toimittaneen riittävät todisteet siitä, että Ljulinin 
moottoritiehanketta koskevan rahoituspöytäkirjan menettelyvaatimukset oli täytetty. Lisäksi 
komissio varmisti, että julkisten kuulemisten perusteella annetut suositukset huomioitiin 
täysin hankkeen suunnittelussa. Komissio seuraa tiiviisti hankkeen toteuttamista sekä 
ympäristövaikutuksia lieventävien toimenpiteiden täytäntöönpanoa puolivuosittain 
järjestettävissä seurantakomiteoiden kokouksissa.
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4. Komission täydentävä vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Komissio vahvistaa kantansa, jonka mukaan Bulgarian viranomaiset ovat – komission 
yksiköiden voimakkaan painostuksen jälkeen – täyttäneet menettelyvaatimukset, jotka 
liittyvät ympäristövaikutusten arviointiin (YVA). Siten he ovat täyttäneet myös ehdot, jotka 
sisältyivät Ljulinin moottoritiehankkeen rahoituspöytäkirjaan.

YVA:n edellyttämät riskien vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet oli sisällytetty sekä 
pääurakkasopimukseen että vastaavan työnjohtajan sopimukseen. Urakoitsijaa on vaadittu 
toteuttamaan kyseiset toimenpiteet täysimääräisesti. Vastaavalla työnjohtajalla puolestaan on 
velvollisuus valvoa jatkuvasti ja raportoida neljännesvuosittain kaikille asianosaisille 
osapuolille, myös Euroopan komissiolle, riskien vähentämiseen tähtäävän suunnitelman 
täytäntöönpanosta. Komission yksiköt saivat viimeisimmän ympäristönvalvontaraportin 
syyskuussa 2008.

Lisäksi Bulgarian kansallinen tieinfrastruktuurista vastaava virasto otti käyttöön tiukan YVA-
ehtojen valvonnan. On myös kehitetty riskien vähentämiseen tähtäävä suunnitelma, jossa on 
11 toimenpidettä. Asiaankuuluvat kansalliset ympäristöviranomaiset ovat varmistaneet YVA-
päätöksen täytäntöönpanon.

Komissio seuraa tiiviisti hankkeen toteuttamista sekä riskien vähentämiseen tähtääviä 
toimenpiteitä kaksi kertaa vuodessa järjestettävien valvontakomitean kokousten, säännöllisten 
paikan päälle tehtävien vierailujen ja asiaankuuluvien seurantaraporttien avulla.


