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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: petycji 0507/2007, którą złożył Petko Kowaczew (Bułgaria), z 3 podpisami, 
w sprawie sprzeciwu wobec finansowania przez Wspólnotę przedsięwzięcia 
z zakresu budowy autostrady 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zgłasza sprzeciw wobec przedsięwzięcia budowy odcinka autostrady, 
który ma przebiegać przez regiony środkowej i zachodniej Bułgarii i stanowi część korytarza 
sieci transeuropejskiej (autostrady Ljulin), ponieważ jest ono niezgodne z zasadami ochrony 
środowiska naturalnego. W szczególności składający petycję kwestionuje decyzję Komisji 
Europejskiej w sprawie przyznania na przedsięwzięcie środków finansowych z drugiej 
transzy (środki z pierwszej transzy przyznano w 2002 r. w ramach programu Phare), pomimo 
uchybień w procedurze wydawania zezwoleń, dotyczących zobowiązań ustanowionych przez 
prawo wspólnotowe z zakresu oceny oddziaływania na środowisko naturalne, o których 
mowa w traktacie akcesyjnym. Stosowne władze rzekomo nie uwzględniły przyczyn 
sprzeciwu ze strony mieszkańców miasta Bankja i samej stolicy ani negatywnych opinii 
naukowych dotyczących zanieczyszczenia powietrza, ochrony źródeł wód mineralnych 
i zdrowia pacjentów przebywających w ośrodku leczenia chorób układu krążenia. Ponadto 
władze rzekomo uniemożliwiły protestującym odwołanie się do środków sądowych poprzez 
natychmiastowe wdrożenie końcowego postanowienia procedury dotyczącej oceny 
oddziaływania na środowisko naturalne. Służby Komisji (DG ds. Polityki Regionalnej) 
zatwierdziły decyzję o przyznaniu funduszy, a na pytanie posłanki do PE Giselli Kallenbach 
nie udzielono właściwej odpowiedzi. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 września 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 grudnia 2007 r.
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Składający petycję, który reprezentuje kilka organizacji pozarządowych działających na rzecz 
środowiska naturalnego, protestuje przeciw decyzji Komisji z 2004 r. w sprawie uchylenia 
jednego z warunków memorandum finansowego dla przedsięwzięcia „Budowa autostrady 
Ljulin, skrzyżowanie obwodnicy Sofii i drogi Daskalovo w regionach zachodniej i środkowej 
Bułgarii 2001BG16PPT004”. Był to wstępny warunek wypłaty drugiej transzy dotacji 
przyznanej na realizację tego przedsięwzięcia w ramach ISPA.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Kontekst

Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy budowy około 19 km nowej autostrady, która 
połączyłaby obwodnicę Sofii z autostradą E-79 oraz autostradą E871 na skrzyżowaniu 
w Daskalovie. E-79 jest główną drogą prowadzącą na południe z Sofii do Grecji i stanowi 
część priorytetowego IV paneuropejskiego korytarza transportowego. E-871 jest natomiast 
główną drogą łączącą Sofię z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii (FYROM) i 
wchodzi w skład VIII priorytetowego korytarza. W listopadzie 2002 r. Komisja zatwierdziła 
przyznanie w ramach instrumentu ISPA dotacji w wysokości 111,3 miliona euro na realizację 
tego przedsięwzięcia.

Ocena oddziaływania na środowisko 

Ważną kwestią w odniesieniu do przedmiotowego przedsięwzięcia jest sposób 
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Chociaż w owym czasie 
Bułgaria była krajem kandydującym, a zatem nie podlegała bezpośrednio przepisom 
dyrektywy OOŚ (dyrektywa 85/337/EWG zmieniona dyrektywą 97/11/WE i dyrektywą 
2003/35/WE), to rozporządzenie ISPA1 zawierało wymóg przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko podobnej do oceny określonej w tejże dyrektywie. Komisja 
nalegała zatem, aby w sposób prawidłowy i w pełni zastosować podstawowe przepisy 
dyrektywy OOŚ podczas procesu przyznawania wsparcia w ramach ISPA dla głównych 
przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Procedura OOŚ przeprowadzona przez władze bułgarskie

Wstępna procedura OOŚ, przeprowadzona w 2001 r., obejmowała serię przesłuchań 
publicznych. Jednak bułgarskie Ministerstwo Ochrony Środowiska i Wód zwróciło 
beneficjentowi (Drogowej Agencji Wykonawczej) sprawozdanie dotyczące OOŚ i zażądało 
przedstawienia studium w sprawie pięciu alternatywnych wariantów przebiegu autostrady. 
Następnie przeprowadzono OOŚ, która obejmowała warianty dodatkowe, a po podjęciu przez 
Krajową Radę Ekspercką ds. Struktury Terytorialnej w lipcu 2002 r. decyzji rekomendującej 
połączenie rozwiązań alternatywnych (wariantu „niebieskiego” i „brązowego”), przekazano 
wyniki oceny Ministerstwu Ochrony Środowiska i Wód.

                                               
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1267/1999.
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We wrześniu 2002 r. Ministerstwo to wydało decyzję i zezwolenie środowiskowe, w którym 
również znalazły się zalecenia dotyczące różnych środków mających na celu złagodzenie 
wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie pozytywnej opinii komitetu zarządzającego ISPA i po uwzględnieniu 
powyższych procedur Komisja zakwalifikowała przedsięwzięcie budowy autostrady Ljulin do 
wsparcia w ramach ISPA w listopadzie 2002 r. Techniczną analizę wpływu na środowisko w 
ramach OOŚ uznano wprawdzie za odpowiednią, jednak Komisja doszła do wniosku, że 
procedury konsultacyjne nie były w pełni zgodne z dyrektywami OOŚ, ponieważ zmieniona 
OOŚ (obejmująca różne warianty przebiegu autostrady) nie została przedłożona do 
publicznych konsultacji. Do memorandum finansowego ISPA włączono zatem zapis, który 
miał zapewnić, że władze bułgarskie zorganizują konsultacje we właściwy sposób.

Warunki zapisane w memorandum finansowym ISPA i dotyczące OOŚ

Warunek ten (art. 8 ust. 3 lit. b) memorandum finansowego) uzależnia wypłatę drugiej transzy 
dotacji ISPA od: 

".. „… przedstawienia wszystkich dowodów potwierdzających przeprowadzenie nowych 
konsultacji ze społeczeństwem i organami kompetentnymi w dziedzinie ochrony środowiska 
(przed końcem pierwszego kwartału 2003 r.) w oparciu o zmienioną końcową ocenę 
oddziaływania na środowisko oraz wydanie nowego zezwolenia środowiskowego 
uwzględniającego wynik tych konsultacji.”

W celu spełnienia tego wymogu władze bułgarskie zgodziły się przeprowadzić kolejne 
konsultacje pod koniec lata 2003 r. Komisja uznała jednak, że nie dotrzymano warunków 
memorandum finansowego, ponieważ po zakończeniu konsultacji nie wydano nowej decyzji 
środowiskowej.

Ze względu na brak rozstrzygnięcia tej kwestii w 2004 r. pojawiła się groźba anulowania 
przedsięwzięcia. Wskutek nalegań Komisji władze bułgarskie zorganizowały w okresie od 
września do października 2004 r. dodatkowe przesłuchania publiczne na temat wszystkich 
odnośnych obszarów. Przesłuchania te przeprowadzono w oparciu o OOŚ uwzględniającą 
siedem alternatywnych tras przebiegu autostrady. Na podstawie tych dyskusji Ministerstwo 
Ochrony Środowiska i Wód wydało w dniu 3 listopada 2004 r. nową decyzję w sprawie OOŚ, 
obejmującą zalecenia w zakresie szeregu środków zmniejszających potencjalne negatywne 
oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Wszystkie wymagane dokumenty dotyczące procedury OOŚ z 2004 r., w tym dowody na 
przeprowadzenie konsultacji ze społeczeństwem, zostały przesłane do Komisji w celu 
uzyskania jej opinii. Po dokonaniu oceny dokumentów służby Komisji uznały, że spełniono 
wymogi proceduralne wynikające z art. 8 ust. 3 lit. b) memorandum finansowego. 
Poinformowano o tym władze bułgarskie i doradzono im uwzględnienie w dokumentacji 
przetargowej wszystkich zalecanych środków ograniczających wpływ na środowisko. 
Komisja monitorowała ten proces za pośrednictwem biura delegacji w Sofii, które 
zatwierdziło dokumentację przetargową.

Wnioski
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Komisja uważa, że władze bułgarskie przedłożyły wystarczające dowody na dopełnienie 
wszystkich wymogów proceduralnych memorandum finansowego dotyczącego 
przedsięwzięcia budowy autostrady Ljulin. Ponadto Komisja podjęła kroki w celu 
zagwarantowania, że zalecenia sformułowane w oparciu o konsultacje ze społeczeństwem 
zostaną w pełni uwzględnione w projekcie przedsięwzięcia. W ramach odpowiednich 
komitetów nadzorujących, które zbierają się co dwa lata, Komisja ściśle monitoruje realizację 
przedsięwzięcia, w tym również wdrażanie środków ograniczających jego oddziaływanie na 
środowisko.



CM\777476PL.doc 5/5 PE400.363

PL

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Komisja potwierdza swoje stanowisko, zgodnie z którym władze bułgarskie, w wyniku 
silnego nacisku ze strony służb Komisji, spełniły wymogi proceduralne dotyczące oceny 
oddziaływania na środowisko oraz warunki określone w memorandum finansowym 
przedsięwzięcia budowy autostrady Ljulin.

Środki zmniejszające negatywne oddziaływanie na środowisko wymagane przez OOŚ zostały 
określone zarówno w głównej umowie o roboty budowlane, jak i w umowie inżyniera 
nadzoru. Wykonawca prac został zobowiązany do pełnego wdrożenia wspomnianych 
środków, natomiast do obowiązków inżyniera nadzoru należy ciągłe kontrolowanie procesu 
wdrażania planu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz składanie 
kwartalnego sprawozdania wszystkim zainteresowanym stronom, w tym Komisji 
Europejskiej. Służby Komisji otrzymały ostatnie sprawozdanie monitorujące ocenę 
oddziaływania na środowisko we wrześniu 2008 r.

Ponadto bułgarska Krajowa Agencja Infrastruktury Drogowej wprowadziła ścisłe 
monitorowanie warunków oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowała plan 
ograniczania ryzyka obejmujący 11 środków. Stosowne krajowe organy ochrony środowiska 
zajmują się natomiast kontrolą wykonania decyzji dotyczącej oceny oddziaływania na 
środowisko.

Komisja ściśle nadzoruje realizację przedsięwzięcia oraz wprowadzenie środków 
zmniejszających potencjalnie negatywny wpływ na środowisko poprzez odbywanie posiedzeń 
komitetów nadzorujących co dwa lata, regularnych kontroli na miejscu oraz składanie 
stosownych sprawozdań okresowych.


