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Tárgy: Petko Kovatchev, bolgár állampolgár által benyújtott 0507/2007. számú, 3 
aláírást tartalmazó petíció egy autópálya-infrastruktúrára vonatkozó projekt 
közösségi finanszírozása elleni tiltakozásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy autópálya-szakaszra vonatkozó projekt ellen tiltakozik, amely 
Bulgária középső és nyugati régióit érinti, és amely része a transzeurópai hálózat egyik 
folyosójának (Ljulin-autópálya), azzal indokolva ezt, hogy a szóban forgó projekt nem 
összeegyeztethető a környezetvédelemmel. Különösen kifogásolja, hogy az Európai Bizottság 
a projekt második finanszírozási lépcsőjének odaítélése mellett döntött (az elsőt 2002-ben a 
Phare-program keretében ítélték oda), még pedig az engedélyezési eljárásban a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló közösségi jogban megállapított, az EU-csatlakozási szerződésben 
említett kötelezettségek terén tapasztalt hiányosságok ellenére. Az illetékes hatóságok 
állítólag nem vették figyelembe a Bankja város lakossága, valamint maga a főváros részéről 
kifejezett tiltakozás okait, sem pedig a projekt ellen szóló tudományos véleményeket, amelyek 
a légszennyezésre, az ásványvízforrások védelmére, valamint egy szív- és érrendszeri 
betegségek kezelését szolgáló intézmény betegeinek egészségére vonatkoztak. Ezenfelül a 
környezeti hatásvizsgálat záró rendelkezésének azonnali végrehajtásával állítólag 
megakadályozták, hogy a tiltakozók jogorvoslatot kérjenek. A Bizottság szolgálatai 
(Regionális Politikai Főigazgatóság) jóváhagyták a finanszírozást, miközben Gisella 
Kallenbach, európai parlamenti képviselő kérdésére nem érkezett megfelelő válasz. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. szeptember 24. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. december 19.

A petíció benyújtója – egy környezetvédelemmel foglalkozó nem kormányzati szervezetekből 
álló csoport – tiltakozik a Bizottság 2004. évi határozata ellen, miszerint eltörli a „liulini 
autópálya építése: a szófiai körgyűrű és a daskalovói út csomópontja a nyugati és a közép-
bulgáriai térségben – 2001BG16PPT004” elnevezésű projekt finanszírozási 
megállapodásában foglalt egyik feltételt. A szóban forgó feltétel teljesítése előfeltétele volt a 
projekt számára odaítélt ISPA-támogatás második részlete folyósításának.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Általános háttér

A szóban forgó projekt tárgya egy hozzávetőlegesen 19 kilométer hosszúságú új autópálya-
szakasz megépítése, amely összeköttetést biztosítana a szófiai körgyűrű, valamint az E-79-es 
és az E-871-es autóutak között a daskalovói csomópontnál. Az E-79-es út a fő déli útvonal, 
amely Szófiától Görögországba vezet és a kiemelt IV. páneurópai közlekedési folyosó részét 
képezi. Az E-871-es út Szófiát a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal (FYROM) 
összekötő főútvonal, amely a kiemelt VIII. közlekedési folyosó része. 2002 novemberében a 
Bizottság 111,3 millió EUR összegű ISPA támogatást hagyott jóvá e projekt tekintetében.

Környezeti hatásvizsgálat

Az érintett projekthez kapcsolódó fontos kérdés a környezeti hatásvizsgálati eljárás (KHV) 
alkalmazása. Noha Bulgária abban az időben még csak tagjelölt ország volt és ebből adódóan 
nem tartozott a KHV-irányelv (a 97/11/EK és a 2003/35/EK irányelvvel módosított 
85/337/EGK irányelv) közvetlen hatálya alá, az ISPA-ról szóló rendelet1 előírta a környezetre 
gyakorolt hatások vizsgálatát – hasonlóan a vonatkozó KHV-irányelvben előírtakhoz. Ezért a 
Bizottság ragaszkodott a KHV-irányelvben foglalt főbb rendelkezések megfelelő és teljes 
körű alkalmazásához, amikor mérlegelte a nagyobb léptékű infrastrukturális projekteknek 
nyújtandó ISPA-támogatások lehetőségét.

A bolgár hatóságok által végzett környezeti hatásvizsgálati eljárások

Az első környezeti hatásvizsgálatot 2001-ben végezték el, valamint több nyilvános 
meghallgatást is tartottak. A bolgár környezetvédelmi és vízügyi minisztérium azonban a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló jelentést visszaküldte a kedvezményezettnek, azaz az 
Útügyi Végrehajtó Hivatalnak, és tanulmány elkészítését kérte további öt lehetséges 
nyomvonalról. Ezt követően újabb – az öt további alternatívára is kiterjedő – környezeti 
hatásvizsgálatot készítettek, amelyeket benyújtottak a környezetvédelmi és vízügyi 
minisztériumhoz a területszerkezettel foglalkozó nemzeti szakértői testület 2002. júliusi 
határozatát követően, amelyben a tervezett alternatív megoldások kombinációját (a „kék” és a 
„barna” változatok) ajánlják.

                                               
1 A Tanács 1267/1999/EK rendelete.
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A környezetvédelmi és vízügyi minisztérium 2002-ben határozatot, valamint 
környezetvédelmi engedélyt bocsátott ki, amelyben szintén különféle intézkedéseket javasolt 
az egyes projektek környezetre gyakorolt hatásainak enyhítésére.

A Bizottság 2002 novemberében – az ISPA irányítóbizottságának kedvező véleményét 
követően és a fent említett eljárások figyelembe vételével – jóváhagyta a liulini autópálya-
projekt ISPA-forrásokból történő támogatását. Mindazonáltal amíg a környezetre gyakorolt 
hatások vizsgálatának technikai vonatkozásait elégségesnek értékelték, a Bizottság úgy vélte, 
hogy a konzultációs eljárások nem álltak maradéktalanul összhangban a KHV-irányelvvel, 
mivel a felülvizsgált környezeti hatásvizsgálati tanulmányt (amely kiterjedt a különféle 
alternatív nyomvonalakra is) nem bocsátották ismételten nyilvános konzultációra. Ezért az 
ISPA finanszírozási megállapodását egy feltétellel egészítették ki annak biztosítása 
érdekében, hogy a bolgár hatóságok megfelelő konzultációt tartanak a projekt tekintetében.

A KHV-hez kapcsolódó, az ISPA finanszírozási megállapodásban foglalt feltétel

A szóban forgó feltétel (a finanszírozási megállapodás 8. cikkének 3b. pontja) az ISPA 
támogatás második részletének kifizetését az alábbiakhoz köti:

„…teljes körű bizonyíték benyújtása arra vonatkozóan, hogy sor került a nyilvánossággal és 
az érintett környezetvédelmi hatóságokkal folytatott ismételt konzultációra (2003 első 
negyedévének végéig) a felülvizsgált végleges környezeti hatásvizsgálati tanulmány alapján, 
valamint egy új környezetvédelmi engedély kibocsátása, amely figyelembe veszi e 
konzultációt.”

Annak érdekében, hogy megfeleljenek e feltételnek, a bolgár hatóságok beleegyeztek abba, 
hogy 2003 nyarának végén további konzultációkat tartanak. A Bizottság úgy vélte, hogy a 
finanszírozási megállapodásban foglalt feltételt nem teljesítették, mivel a szóban forgó 
konzultációkat követően nem tettek közzé új környezetvédelmi határozatot.

Megoldás hiányában 2004-ben fennállt a projekt visszavonásának veszélye. Ezért a Bizottság 
unszolására a bolgár hatóságok további nyilvános meghallgatásokat tartottak valamennyi 
érintett területen a 2004 szeptembere és októbere közötti időszakban. Mindez a hét alternatív 
autópálya-nyomvonalra is kiterjedő környezeti hatásvizsgálatra épült. A környezetvédelmi és 
vízügyi minisztérium ezt követően – e megbeszélések alapján – 2004. november 3-án új 
KHV-határozatot tett közzé, amely magában foglalt egy sor intézkedésre irányuló ajánlást is a 
projekt várhatóan kedvezőtlen környezeti hatásainak mérsékelésére.

A 2004. évi KHV-eljáráshoz kapcsolódó teljes dokumentációt továbbküldték a Bizottsághoz 
véleményezésre, ideértve a nyilvános konzultációkat alátámasztó bizonyítékokat is. A 
Bizottság szolgálatai a dokumentumok értékelését követően arra a következtetésre jutottak, 
hogy – a finanszírozási megállapodás 8. cikkének 3b. pontjából következő – eljárásbeli 
követelményeket teljesítették. A bolgár hatóságokat ennek megfelelőn értesítették, valamint 
annak biztosítását tanácsolták nekik, hogy a környezetvédelmi hatásokat mérséklő 
valamennyi intézkedést teljes körűen foglalják bele a munkálatokra kiírt pályázati 
dokumentációba. Ezt a Bizottság a szófiai küldöttségi irodáján keresztül követte nyomon,
amely iroda a teljes pályázati dokumentációt jóváhagyta.
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Következtetés

A Bizottság úgy véli, hogy a bolgár hatóságok kellő bizonyítékot szolgáltattak annak 
szemléltetésére, hogy betartották a liulini autópálya-projektre vonatkozó finanszírozási 
megállapodásban foglalt eljárásbeli követelményeket. Továbbá a Bizottság lépéseket tett 
annak biztosítása érdekében, hogy a nyilvános konzultációk eredményeképpen kidolgozott 
ajánlásokat teljes mértékben foglalják bele a projekt terveibe. A Bizottság szorosan 
figyelemmel kíséri a projekt végrehajtását – ideértve a környezeti hatásokat mérséklő 
intézkedésekét is – az illetékes, évente kétszer ellenőrzést végző bizottságok révén.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. március 20.

A Bizottság újólag megerősíti álláspontját, miszerint a bolgár hatóságok – miután a Bizottság 
szolgálatai komoly nyomást gyakoroltak rájuk – betartották a környezeti hatásvizsgálattal 
(KHV) kapcsolatos eljárásbeli követelményeket, és ezáltal a liulini autópálya-projektre 
vonatkozó finanszírozási megállapodásban foglalt feltételeket.

A KHV által előírt, a környezeti hatásokat mérséklő intézkedéseket mind a legfontosabb 
építési szerződésbe, mind a felügyelő mérnök szerződésébe beépítették. Az építési 
vállalkozótól megkövetelték az említett intézkedések teljes körű végrehajtását, míg a 
felügyelő mérnök kötelessége a környezeti hatások csökkentésére irányuló terv 
végrehajtásának folyamatos ellenőrzése, valamint arról negyedévenként jelentést tenni 
minden érintett félnek, többek között az Európai Bizottságnak. A Bizottság szolgálatai 2008 
szeptemberében kapták meg a legutóbbi környezeti monitoringjelentést.

Ezenkívül a közúti infrastruktúrával foglalkozó bolgár nemzeti ügynökség a KHV-feltételek 
szigorú ellenőrzését vezette be, és sor került a 11 intézkedésből álló, a környezeti hatások 
csökkentésére irányuló terv kidolgozására. A KHV-határozat végrehajtását az illetékes 
nemzeti környezetvédelmi hatóságok ellenőrzik.

A Bizottság szigorúan figyelemmel kíséri a projekt végrehajtását – ideértve a környezeti 
hatásokat mérséklő intézkedésekét is – az évente kétszer ellenőrzést végző bizottságok ülései, 
a rendszeres helyszíni látogatások és a projekt előrehaladásáról szóló kapcsolódó jelentések
révén.


