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Ref.: Petiția nr. 0507/2007, adresată de Petko Kovatchev, de naționalitate bulgară, 
însoțită de trei semnături, împotriva subvenționării de către Comunitate a unui 
proiect de infrastructură pentru autostrăzi

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se opune unui proiect privind realizarea unei secțiuni de autostradă care implică 
regiunile centrale și vestice ale Bulgariei și face parte din coridorul unei rețele transeuropene 
(autostrada Ljulin), pe motiv că acesta este incompatibil cu protecția mediului. În special, 
petiționarul contestă decizia Comisiei Europene de alocare a unei a doua tranșe de fonduri 
pentru finanțarea proiectului (prima tranșă a fost alocată în 2002 în cadrul programului 
Phare), în ciuda neajunsurilor procedurii de autorizare în ceea ce privește obligațiile impuse 
de legislația comunitară privind evaluarea impactului asupra mediului, menționate în Tratatul 
de aderare la Uniunea Europeană. Se presupune că autoritățile competente nu au luat în 
considerare motivele opoziției unei părți din populația orașului Bankja și chiar a capitalei sau 
părerile avizate împotriva proiectului în ceea ce privește poluarea aerului, protejarea 
izvoarelor de apă minerală și sănătatea pacienților dintr-o instituție pentru tratarea bolilor 
cardiovasculare. Mai mult, se presupune, de asemenea, că autoritățile au împiedicat 
protestatarii de a recurge la metode judiciare prin punerea în aplicare imediată a dispoziției de 
încheiere a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Serviciile Comisiei (DG 
Regiuni) au aprobat alocarea fondurilor, iar întrebarea deputatei în Parlamentul European, 
Gisella Kallenbach, nu a primit un răspuns adecvat.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 septembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2007
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Petiționarul, în numele unui grup de ONG-uri care activează în domeniul protecției mediului,
face apel împotriva deciziei Comisiei din 2004 de a renunța la o condiție din memorandumul 
financiar al proiectului „Construirea autostrăzii Ljulin, drumul de centură Sofia – Nodul rutier 
Daskalovo din vestul și centrul Bulgariei - 2001BG16PPT004”. Îndeplinirea acestei condiții 
era esențială pentru plata celei de-a doua rate din finanțarea ISPA, aprobată în favoarea 
proiectului.

Comentariile Comisiei referitoare la petiție

Rezumat al faptelor

Proiectul privește construcția unei noi autostrăzi cu o lungime de aproximativ 19 km, care să 
facă legătura între drumul de centură Sofia și autostrăzile E-79 și E871 din nodul rutier 
Daskalovo. E-79 este drumul european spre Grecia, la sud de Sofia, și face parte din 
prioritatea Coridorul pan-european nr.IV. E-871 este drumul internațional dintre Sofia și Fosta 
Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM) și face parte din prioritatea Coridorul nr.VIII. 
În noiembrie 2002, Comisia a aprobat finanțarea ISPA de 111,3 milioane EUR pentru acest 
proiect.

Evaluarea impactului asupra mediului (EIM)

O problemă importantă referitoare la acest proiect s-a pus în contextul aplicării procedurilor 
EIM. Cu toate că Bulgaria se afla printre candidații UE la momentul respectiv și, prin urmare, 
nu era vizată de Directiva EIM (Directiva 85/337/CEE, astfel cum a fost modificată prin 
Directivele 97/11/CE și 2003/35/CE), Regulamentul ISPA1 cerea totuși o evaluare a 
impactului asupra mediului, similară celei prevăzute prin Directiva EIM în vigoare. În 
consecință, Comisia a insistat ca principalele dispoziții ale Directivei EIM să fie puse în 
aplicare în mod corect și integral atunci când se pune problema unui ajutor ISPA pentru cele 
mai importate proiecte de infrastructură.

Procedurile EIM efectuate de autoritățile bulgare 

Procedura EIM inițială a fost dusă la bun sfârșit în 2001, incluzând o serie de audieri publice. 
Cu toate acestea, ministrul Mediului și Gospodăririi Apelor din Bulgaria a înapoiat raportul 
EIM beneficiarului, „Road Executive Agency”, solicitând un studiu care să includă un 
supliment de 5 aliniamente alternative pe autostradă. Prin urmare, a fost realizat un studiu 
EIM revizuit, care includea aceste variante suplimentare, și care a fost înaintat ministrului 
Mediului și Gospodăririi Apelor, ca urmare a deciziei luate de Consiliul din iulie 2002, 
Consiliul Național de Experți pentru Amenajarea Teritoriului, privind recomandarea unei 
varietăți de soluții alternative (variantele „albastru” și „maro”).

În septembrie 2002, ministrul Mediului și Gospodăririi Apelor a emis o decizie și un permis 
de mediu prin care erau recomandate, de asemenea, diferite măsuri de atenuare a efectelor pe 
care le-ar putea avea proiectul asupra mediului.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1267/1999 al Consiliului.
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În noiembrie 2002, Comisia a aprobat proiectul de construcție a autostrăzii Ljulin prin 
finanțare ISPA, ca urmare a avizului favorabil al comitetului de conducere ISPA, în baza 
procedurilor de mai sus. Cu toate acestea, în timp ce studiul tehnic ISPA privind impactul 
asupra mediului era considerat adecvat, Comisia a fost de părere că procedurile de consultare
nu se aliniau în totalitate directivelor EIM de vreme ce studiul EIM revizuit (incluzând 
diferite aliniamente pe autostradă) nu a fost înaintat din nou publicului spre consultare. În 
consecință, a fost adăugată o condiție memorandumului de finanțare ISPA pentru a asigura că 
autoritățile bulgare vor efectua o evaluare corectă.

Condiția memorandumului de finanțare ISPA referitoare la evaluarea EIM

Actuala condiție [articolul 8 alineatul (3) litera (b) din memorandumul de finanțare] situează 
plata celei de-a doua rate a finanțării ISPA în legătură cu:

„.. înaintarea dovezilor complete privind o nouă consultare a publicului și a autorităților 
competente de protecție a mediului (până la sfârșitul primului trimestru din 2003) în baza 
ultimului studiu revizuit de evaluare a Impactului asupra mediului, precum și emiterea de noi
permise de mediu în urma acestor discuții.”

Pentru a se putea conforma acestei condiții, autoritățile bulgare au fost de acord să conducă o 
nouă serie de discuții spre sfârșitul verii 2003. Comisia a considerat că nu a fost îndeplinită 
condiția memorandumului de finanțare întrucât, în urma acestor dezbateri, nu a fost luată 
nicio decizie privind protecția mediului. 

În lipsa unei rezoluții cu privire la această problemă, proiectul a riscat să fie anulat în 2004. 
La insistențele Comisiei, în perioada septembrie-octombrie 2004, autoritățile bulgare au 
condus în consecință un set adițional de audieri publice în toate zonele afectate. Acțiunea a 
fost desfășurată în temeiul studiului EIM care includea șapte aliniamente alternative pe 
autostradă. Ministrul Mediului și Gospodăririi Apelor a emis atunci o nouă decizie EIM pe 
baza discuțiilor din 3 noiembrie 2004, inclusiv o recomandare pentru un număr de măsuri de 
atenuare a posibilelor efecte negative asupra mediului.

Toată documentația solicitată în legătură cu procedura EIM din 2004 a fost trimisă Comisiei 
pentru a afla opinia acesteia, inclusiv dovada consultării publicului. În urma evaluării 
documentației, serviciile Comisiei au considerat că revendicările procedurale care rezultă din 
condiția articolului 8 alineatul3 litera (b) din memorandumul de finanțare au fost întrunite. 
Autoritățile bulgare au fost informate la timp și sfătuite să se asigure că toate măsurile de 
atenuare a impactului asupra mediului erau incorporate în documentele de lucru înaintate. 
Acțiunea a fost monitorizată de către Comisie prin intermediul oficiului de delegații de la 
Sofia, care a aprobat documentația furnizată.

Concluzie

Comisia consideră că autoritățile bulgare au înaintat suficiente probe pentru a demonstra că au 
îndeplinit revendicările memorandumului de finanțare privind proiectul de construcție a 
autostrăzii Ljulin. Mai mult, Comisia a luat măsurile necesare pentru a se asigura că 
recomandările rezultate din consultarea publicului au fost integrate în totalitate în planul
proiectului. Comisia monitorizează îndeaproape punerea în aplicare a proiectului, inclusiv a 
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măsurilor de atenuare a efectelor acestuia asupra mediului, prin intermediul comisiilor de 
monitorizare bianuale în cauză.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 20 martie 2009

Comisia își reiterează poziția cu privire la faptul că autoritățile bulgare - în urma presiunilor 
puternice exercitate de serviciile Comisiei - și-au îndeplinit obligațiile procedurale legate de 
evaluarea impactului asupra mediului (EIM) și, în consecință, condițiile incluse în 
memorandumul financiar al proiectului de construire a autostrăzii Ljulin.

Măsurile de atenuare solicitate de EIM au fost incluse atât în contractul privind lucrările
principale, cât și în contractul inginerului coordonator. Contractorului lucrărilor i s-a solicitat 
să pună în aplicare toate măsurile în cauză, iar inginerul supraveghetor are obligația de a 
efectua un control continuu și de a întocmi un raport trimestrial privind punerea în aplicare a 
planului de atenuare care să fie prezentat tuturor părților implicate, inclusiv Comisiei 
Europene. Serviciile Comisiei au primit cel mai recent raport de monitorizare a mediului în 
septembrie 2008.

În afară de aceasta, Agenția națională de infrastructură rutieră din Bulgaria a instituit o 
monitorizare strictă a condițiilor incluse în EIM, alături de întocmirea unui plan de atenuare 
care conține 11 măsuri. Punerea în aplicare a deciziei privind EIM este verificată de 
autoritățile naționale competente în domeniul mediului.

Comisia urmărește îndeaproape punerea în aplicare a proiectului, inclusiv a măsurilor de 
atenuare, prin intermediul comisiilor de monitorizare bianuale, a vizitelor regulate la fața 
locului și a rapoartelor privind progresele înregistrate.


