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nationaliteit), gesteund door 3 medeondertekenaars, tegen de communautaire 
financiering van een autosnelwegproject

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzet zich tegen een project voor de aanleg van een gedeelte van een autosnelweg 
dat loopt door het centrale en westelijk deel van Bulgarije en dat deel uitmaakt van een 
corridor van een trans-Europees netwerk (autosnelweg van Ljulin), omdat het project 
onverenigbaar zou zijn met de bescherming van het milieu. Zijn verzet richt zich met name 
tegen het besluit van de Europese Commissie om voor dit project een tweede tranche subsidie 
te verstrekken (de eerste werd in 2002 in het kader van het Phare-programma toegekend), 
ondanks het feit dat bij de vergunningsprocedure niet is voldaan aan de eisen met betrekking 
tot de milieueffectbeoordeling zoals die in het Gemeenschapsrecht zijn neergelegd en die ook 
in het toetredingsverdrag worden genoemd. De bevoegde autoriteiten hebben beweerdelijk 
geen acht geslagen op de bezwaren die de inwoners van de stad Bankja en van de hoofdstad 
zelf tegen het project hebben aangevoerd, en evenmin rekening gehouden met negatieve 
wetenschappelijke adviezen, waarin wordt gewezen op het risico van luchtverontreiniging en 
de verontreiniging van minerale bronnen en op de gevaren voor de gezondheid van patiënten 
in een instelling voor de behandeling van hart- en vaatziekten. Verder zouden de autoriteiten 
het de opposanten ook onmogelijk hebben gemaakt om naar de rechter te stappen, door de 
afsluitende bepaling van de MEB-procedure meteen uit te voeren. De Commissiediensten 
(DG Regio’s) keurden de financiering goed en de vraag van Parlementslid Gisella Kallenbach 
werd niet naar behoren beantwoord.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 september 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2007.
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Indiener, een groep van niet-gouvernementele milieuorganisaties, gaat in beroep tegen het 
besluit van de Commissie uit 2004 om een voorwaarde van het financieringsmemorandum 
van het project ‘Snelweg van Ljulin- rondweg Sofia tot knooppunt Daskalovo in het centrale 
en westelijk gedeelte van Bulgarije - 2001BG16PPT004’ te schrappen. Het was voor de 
betaling van de tweede tranche van de voor dit project goedgekeurde ISPA-subsidie een 
vereiste om aan deze voorwaarde te voldoen.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Achtergrond

Het project betreft de aanleg van een nieuwe snelweg met een lengte van ongeveer 19 km die 
de rondweg van Sofia met de snelwegen E-79 en E-871 bij het knooppunt Daskalovo 
verbindt. De E-79 is de belangrijkste snelweg ten zuiden van Sofia naar Griekenland en maakt 
deel uit van de pan-Europese vervoerscorridor IV. De E-871 is de hoofdweg tussen Sofia en 
de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) en maakt deel uit van de 
prioritaire corridor VIII. In november 2002 ging de Commissie akkoord met een 
ISPA-subsidie voor dit project van 111,3 mln EUR.

Milieueffectbeoordeling

Een belangrijke kwestie betreffende dit project is de vraag of de procedures van de 
milieueffectbeoordeling (MEB) juist zijn toegepast. Hoewel Bulgarije op dat moment 
kandidaat-lidstaat was en de MEB-richtlijn (Richtlijn 85/337/EEG, als gewijzigd bij Richtlijn 
97/11/EG en 2003/35/EG) dus niet rechtstreeks op het land van toepassing was, was een 
vergelijkbare milieueffectbeoordeling, zoals vastgelegd in de MEB-richtlijn volgens de 
ISPA-verordening1 een vereiste. De Commissie heeft daarom bij haar overwegingen voor het 
toekennen van ISPA-subsidie voor grote infrastructuurprojecten, aangedrongen op een 
correcte en volledige toepassing van de belangrijkste bepalingen van de MEB-richtlijn.

Door de Bulgaarse autoriteiten uitgevoerde MEB-procedures

De oorspronkelijke MEB-procedure werd uitgevoerd in 2001 en omvatte onder meer een 
aantal openbare hoorzittingen. Het Bulgaarse ministerie van Milieu en Water gaf het rapport 
echter terug aan de begunstigde, het uitvoerend bureau voor het wegverkeer, en verzocht om 
een studie naar vijf alternatieve tracés voor de snelweg. Daarop werd, naar aanleiding van een 
besluit in juli 2002 van de nationale raad van deskundigen op het gebied van gebiedstructuur 
om een combinatie van de geboden alternatieve oplossingen (“blauwe” en “bruine” varianten) 
aan te bevelen, een aangepaste milieueffectbeoordeling uitgevoerd, waaronder een 
beoordeling van de overige varianten, en het rapport daarvan werd opgestuurd naar het 
ministerie van Milieu en Water.

Het ministerie nam in september 2002 een besluit en gaf een milieuvergunning af waarin 
eveneens verschillende maatregelen werden aanbevolen om de gevolgen van het project voor 
het milieu te beperken.

De Commissie keurde in november 2002 ISPA-subsidie goed voor het project van de snelweg 
van Ljulin, naar aanleiding van een gunstig advies van het ISPA-beheerscomité, rekening 
                                               
1 Verordening (EG) van de Raad nr. 1267/1999.
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houdend met bovengenoemde procedures. De Commissie was echter van mening dat de 
technische analyse van de milieueffecten weliswaar goed was uitgevoerd, maar dat de 
raadplegingsprocedures niet volledig overeenstemden met de MEB-richtlijnen, aangezien de 
aangepaste milieueffectbeoordeling (met inbegrip van de verschillende tracés voor de 
snelweg) niet opnieuw ter raadpleging aan het publiek was voorgelegd. Aan het 
ISPA-financieringsmemorandum werd daarom een voorwaarde toegevoegd, om ervoor te 
zorgen dat de Bulgaarse autoriteiten een correcte raadpleging zouden uitvoeren.

Voorwaarde uit het financieringsmemorandum betreffende de MEB

Deze voorwaarde (art. 8.3b van het financieringsmemorandum) verbindt de betaling van de 
tweede tranche van het voorschot van de ISPA-subsidie aan:

..het indienen van erkende bewijzen dat het publiek en de betrokken milieuautoriteiten 
opnieuw zijn geraadpleegd (voor het eind van het eerste kwartaal van 2003) op basis van de 
herziene, definitieve milieueffectbeoordeling, en het afgeven van een nieuwe milieuvergunning 
waarin rekening wordt gehouden met deze raadpleging.

Om aan deze voorwaarde te voldoen stemden de Bulgaarse autoriteiten ermee in aanvullende 
raadplegingen te doen in de nazomer van 2003. De Commissie was van mening dat niet aan 
de voorwaarde van het financieringsmemorandum was voldaan, aangezien naar aanleiding 
van deze raadplegingen geen nieuw milieubesluit werd genomen.

Het project liep het risico in 2004 geannuleerd te worden indien voor deze kwestie geen 
oplossing zou worden gevonden. Op aandringen van de Commissie organiseerden de 
Bulgaarse autoriteiten daarom in alle betrokken gebieden aanvullende hoorzittingen in de 
periode september/oktober 2004. Deze waren gebaseerd op de MEB die zeven alternatieve 
tracés voor de snelweg bevatte. Het ministerie van Milieu en Water nam vervolgens op basis 
van deze discussies op 3 november 2004 een nieuw MEB-besluit, inclusief de aanbeveling 
een aantal maatregelen te treffen om eventuele negatieve gevolgen van het project voor het 
milieu te beperken.

Alle vereiste documentatie met betrekking tot de MEB-procedure van 2004 werd ter advies 
naar de Commissie gestuurd, waaronder bewijsstukken van de openbare raadplegingen. De 
diensten van de Commissie waren, na het beoordelen van de documenten, van mening dat aan 
de procedurele vereisten die voortvloeien uit de voorwaarde in artikel 8.3 b) van het 
financieringsmemorandum, was voldaan. De Bulgaarse autoriteiten werden hierover 
geïnformeerd en geadviseerd ervoor te zorgen dat alle aanbevolen maatregelen voor het 
beperken van de milieurisico’s volledig in de bestekken van de werkzaamheden zouden 
worden opgenomen. De Commissie hield hier toezicht op via haar delegatiekantoor in Sofia 
dat alle bestekken heeft goedgekeurd.

Conclusie

De Commissie is van mening dat de Bulgaarse autoriteiten voldoende bewijs hebben 
ingediend om aan te tonen dat zij hebben voldaan aan de procedurele vereisten van het 
financieringsmemorandum betreffende het project inzake de autosnelweg van Ljulin. 
Bovendien heeft de Commissie maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de 
aanbevelingen die voortvloeiden uit de openbare raadplegingen volledig in het ontwerp van 
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het project werden opgenomen. De Commissie houdt de tenuitvoerlegging van het project, 
inclusief de maatregelen ter beperking van milieurisico’s, nauwkeurig in de gaten door middel 
van de betreffende halfjaarlijkse vergaderingen van de toezichtcomités.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

De Commissie bevestigt haar standpunt dat de Bulgaarse autoriteiten – na aanzienlijke druk 
vanuit de diensten van de Commissie – hebben voldaan aan de procedurele vereisten in het 
kader van de milieueffectbeoordeling (MEB) en daarmee aan de voorwaarden uit het 
financieringsmemorandum betreffende het project inzake de autosnelweg van Ljulin.

De maatregelen voor het beperken van de milieurisico’s zoals vereist door de MEB waren 
opgenomen in het hoofdcontract van het project en in het contract van de 
eindverantwoordelijke ingenieur. De aannemer van het project is verplicht deze maatregelen 
volledig te ten uitvoer te leggen en de eindverantwoordelijke ingenieur is verplicht de 
tenuitvoerlegging van het risicobeperkingsplan voortdurend te controleren en hierover elk 
kwartaal te rapporteren aan alle betrokken partijen, waaronder de Europese Commissie. De 
diensten van de Commissie hebben de laatste milieueffectrapportage in september 2008 
ontvangen.

Bovendien heeft de Bulgaarse nationale instantie die verantwoordelijk is voor de 
infrastructuur van wegen, een streng toezicht op de MEB-voorwaarden ingesteld en is er een 
risicobeperkingsplan ontwikkeld, dat bestaat uit elf maatregelen. De implementatie van het 
MEB-besluit wordt gecontroleerd door de betreffende nationale autoriteiten.

De Commissie volgt de implementatie van het project op de voet, met inbegrip van de 
risicobeperkende maatregelen, middels de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de 
toezichtcomités, regelmatige bezoeken aan het project en relevante voortgangsrapportages.


