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Temats: Lūgumraksts Nr. 0507/2007, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Petko 
Kovatchev un kam pievienoti 3 paraksti, pret Kopienas finansējumu autoceļu 
infrastruktūras projektam

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret autoceļa posma projektu, ko paredzēts īstenot Bulgārijas 
centrālajos un rietumu reģionos un kas ir daļa no Eiropas tīkla koridora (Ljulin autoceļš), 
norādot, ka šis projekts nav saderīgs ar vides aizsardzības prasībām. Sevišķi viņš apstrīd 
Eiropas Komisijas lēmumu piešķirt projekta finansējuma otro daļu (pirmo daļu no Phare
programmas piešķīra 2002. gadā), neraugoties uz to, ka atļaujas piešķiršanas procedūrā bija 
trūkumi to pienākumu izpildē, ko attiecībā uz ietekmes uz vidi novērtējumu paredz Kopienas 
tiesību akti, kuri minēti Pievienošanās līgumā. Kompetentās iestādes it kā neesot ņēmušas 
vērā ne iemeslus, kuru dēļ pret šo projektu iebilda Bankja pilsētas un pašas galvaspilsētas 
iedzīvotāji, ne zinātniskos atzinumus, kuri pret šo projektu tika sniegti attiecībā uz gaisa 
piesārņojumu, minerālūdens avotu aizsardzību un to pacientu veselību, kas atrodas kādā sirds 
un asinsvadu slimību ārstniecības iestādē. Turklāt minētās iestādes, nekavējoties īstenojot 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras secinājumu daļu, arī neesot ļāvušas protestētājiem 
izmantot tiesas aizsardzību. Komisijas dienesti (Reģionu ĢD) apstiprināja minēto 
finansējumu, un uz EP deputātes Gisella Kallenbach jautājumu netika saņemta pienācīga 
atbilde.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 24. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. decembrī
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„Lūgumraksta iesniedzējs, vides aizsardzības NVO grupa, ir iesniedzis apelācijas sūdzību par 
Komisijas 2004. gada lēmumu atcelt projekta „Ljulin autoceļš — Sofijas apvedceļš līdz 
Daskalovo krustojumam, kas atrodas Bulgārijas rietumu un centrālajā reģionā —
2001BG16PPT004” finanšu memoranda nosacījumu. Šī nosacījuma izpilde bija 
priekšnosacījums, lai tiktu izmaksāta ISPA granta otrā daļa, kas apstiprināta šim projektam.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Vispārīgais konteksts

Projekts attiecas uz jauna autoceļa izbūvi aptuveni 19  km garumā, lai savienotu Sofijas 
apvedceļu ar E-79 un E-871 lielceļiem Daskalovo krustojumā. E-79 ir galvenais ceļš no 
Sofijas dienvidu virzienā uz Grieķiju un ir daļa no Paneiropas IV prioritārā transporta 
koridora. E-871 ir galvenais ceļš starp Sofiju un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas 
Republiku (turpmāk tekstā - FYROM) un ir daļa no VIII prioritārā koridora. Šim projektam 
2002. gada novembrī Komisija apstiprināja ISPA granta atbalstu 111.3  miljonu euro apmērā.

Ietekmes uz vidi novērtējums

Nozīmīgs jautājums saistībā ar šo projektu bija ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk tekstā 
IVN) procedūru piemērošana. Lai gan tajā laikā Bulgārija bija kandidātvalsts un tāpēc uz to 
tieši neattiecās IVN direktīva (Direktīva 85/337/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvām 
97/11/EK un 2003/35/EK), tomēr ISPA Regula 1 noteica nepieciešamību veikt ietekmes uz 
vidi novērtējumu līdzīgi kā tas noteikts attiecīgajā IVN direktīvā. Tādējādi Komisija uzstāja 
uz to, lai, apsverot ISPA atbalstu lielākajiem infrastruktūras projektiem, galvenie IVN 
direktīvas noteikumi tiktu piemēroti pareizi un pilnā apmērā.

Bulgārijas iestāžu veiktās IVN procedūras

Sākotnējā IVN procedūra, ieskaitot vairākas sabiedrības uzklausīšanas sanāksmes, tika veikta 
2001. gadā. Tomēr Bulgārijas Vides un ūdens ministrija atgrieza atpakaļ IVN ziņojumu 
labuma guvējam – Ceļu satiksmes izpildaģentūrai – un lūdza veikt pētījumu par 5 papildus 
alternatīviem autoceļu izvietojuma variantiem. Pēc tam tika veikta atkārtota izpēte, ieskaitot 
šos papildu variantus, un iesniegta Vides un ūdens ministrijā, kam 2002. gada jūlijā sekoja 
Teritorijas struktūras nacionālās ekspertu padomes lēmums ar rekomendāciju kombinēt 
izstrādātos alternatīvos risinājumus („zilais” un „brūnais” variants).

Vides un ūdens ministrija 2002. gada septembrī pieņēma lēmumu un izsniedza vides atļauju, 
rekomendējot vairākus pasākumus, lai mazinātu šī projekta radīto ietekmi uz vidi.

Komisija apstiprināja Ljulin autoceļu projektu ISPA atbalsta saņemšanai 2002. gada novembrī 
pēc tam, kad bija saņemts labvēlīgs atzinums no ISPA vadības komitejas, ievērojot iepriekš 
minētās procedūras. Tomēr, lai gan tehniskais IVN pētījums tika atzīts par pietiekamu, 
Komisija uzskatīja, ka konsultāciju procedūras pilnībā neatbilda IVN direktīvām, jo 
pārstrādātais IVN pētījums (ieskaitot dažādus autoceļu izvietojuma variantus) nebija atkārtoti 

                                               
1 Padomes Regula (EK) Nr. 1267/1999.



CM\777476LV.doc 3/4 PE400.363/REVv01-00

                               Ārējais tulkojums LV

nodots sabiedriskajai apspriešanai. Lai nodrošinātu, ka Bulgārijas iestādes veiks 
nepieciešamās konsultācijas, ISPA finanšu memorands tika papildināts ar īpašu nosacījumu.

ISPA finanšu memoranda nosacījums par IVN

Šis nosacījums (Finanšu memoranda 8.3.b. pants) saista ISPA granta avansa maksājuma otrās 
daļas izmaksu ar:

„.. visu pierādījumu iesniegšanu, ka ir notikušas jaunas sabiedriskās apspriešanas un 
konsultācijas ar attiecīgajām vides iestādēm (līdz 2003. gada pirmā ceturkšņa beigām), 
pamatojoties uz pārstrādāto galīgo Ietekmes uz vidi novērtējuma pētījumu un jaunas vides 
atļaujas izsniegšanu, ņemot vērā šīs konsultācijas."

Lai ievērotu šo nosacījumu, Bulgārijas iestādes piekrita veikt papildus konsultācijas 
2003. gada vasaras beigās. Komisija uzskatīja, ka finanšu memoranda nosacījums tomēr nav 
ticis izpildīts, jo pēc šīm konsultācijām netika pieņemts jauns vides lēmums.

Attiecīgā lēmuma neesamība radīja draudus, ka projekts 2004. gadā tiks atcelts. Pēc 
Komisijas pieprasījuma Bulgārijas iestādes 2004. gada septembrī un oktobrī tāpēc rīkoja 
papildus sabiedrisko uzklausīšanas sanāksmju raundu par visām lēmumā skartajām jomām. 
To pamatā bija IVN pētījums, kas aptvēra septiņus alternatīvos autoceļu izvietojumus. Pēc 
tam Vides un ūdens ministrija 2004. gada 3. novembrī pieņēma jaunu lēmumu par IVN, kas 
balstījās uz šīm diskusijām un ietvēra rekomendācijas par virkni pasākumu ar mērķi 
samazināt šī projekta radīto iespējamo kaitīgo ietekmi uz vidi.

Visi nepieciešamie dokumenti attiecībā uz 2004. gada IVN procedūru, ieskaitot materiālus par 
sabiedrisko apspriešanu, tika nosūtīti Komisijai atzinuma sniegšanai. Komisijas dienesti pēc 
dokumentu izvērtēšanas nolēma, ka ir ievērotas procesuālās prasības, kas izriet no finanšu 
memoranda 8.3.b. panta nosacījuma. Bulgārijas iestādes tika informētas noteiktajā kārtībā līdz 
ar ieteikumu nodrošināt, lai konkursa darbu uzdevumu dokumentos tiktu pilnībā iestrādāti visi 
rekomendētie pasākumi ietekmes uz vidi seku mazināšanai. Uzraudzību nodrošināja 
Komisijas pārstāvniecības birojs Sofijā, kurš apstiprināja visus konkursa dokumentus.

Secinājumi

Komisija uzskata, ka Bulgārijas iestādes iesniedza pietiekamus pierādījumus, lai apliecinātu, 
ka tās ir izpildījušas Ljulin autoceļa projekta finanšu memoranda procesuālās prasības. Turklāt 
Komisija nodrošināja, ka projekta izveidē pilnībā tiek iestrādātas no sabiedriskās apspriešanas 
izrietošās rekomendācijas. Komisija stingri uzrauga projekta īstenošanu, tai skaitā pasākumus 
ietekmes uz vidi seku mazināšanai, izmantojot divreiz gadā notiekošās uzraudzības komitejas 
sanāksmes.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Komisija vēlreiz apstiprina savu pozīciju, ka Bulgārijas varas iestādes — pēc nopietna 
Komisijas dienestu spiediena — ir izpildījušas procedūras prasības attiecībā uz ietekmes uz 
vidi novērtējumu (IVN) un tos nosacījumus, kas iekļauti Ljulin autoceļu projekta finanšu 
memorandā.
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Pasākumi situācijas uzlabošanai, kurus paredz INV, tika iekļauti gan pamatdarbu līgumā, gan 
būvdarbu vadītāja līgumā. Būvdarbu uzņēmējam ir jāīsteno šie pasākumi, kamēr būvdarbu 
vadītāja pienākums ir visu laiku kontrolēt un iesniegt ceturkšņa ziņojumu visām iesaistītajām 
pusēm, ieskaitot Eiropas Komisiju, par riska mīkstināšanas plāna īstenošanu. Komisijas 
dienesti 2008. gada septembrī saņēma jaunāko vides uzraudzības ziņojumu (Environmental 
Monitoring Report).

Turklāt Bulgārijas valsts ceļu infrastruktūras aģentūra (Bulgarian National Road 
Infrastructure Agency) ir noteikusi striktu INV nosacījumu uzraudzību, un mīkstināšanas 
plāns, kas ietver 11 pasākumus, ir izstrādāts. IVN lēmuma ieviešanu ir apstiprinājušas 
attiecīgās valsts vides aizsardzības iestādes.

Komisija rūpīgi seko projekta īstenošanai, ieskaitot mīkstināšanas pasākumus, ko veic 
Uzraudzības komiteja divreiz gadā notiekošajās sanāksmēs, regulārus vietu apmeklējumus un 
attiecīgos progresa ziņojumus.”


