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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0507/2007, ingiven av Petko Kovatchev (bulgarisk medborgare), 
med tre underskrifter, om EU-finansiering av ett motorvägsprojekt

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren motsätter sig en motorvägssträckning i de centrala och västra regionerna i 
Bulgarien som ingår i korridoren i ett transeuropeiskt nät (motorvägen Ljulin). Orsaken är att 
projektet är oförenligt med miljöskyddshänsyn. Framställaren invänder framför allt emot att 
Europeiska kommissionen har beviljat en andra utbetalning till projektet (den första 
utbetalningen beviljades 2002 under Phareprogrammet), trots att gemenskapslagstiftningens
krav på miljökonsekvensbedömningar (som omnämns i anslutningsfördraget till EU) inte 
beaktas tillräckligt i godkännandeförfarandet. De behöriga myndigheterna uppges inte ha tagit
hänsyn till orsakerna till motståndet från invånarna i staden Bankja och i huvudstaden. Ej
heller ska de ha beaktat vetenskaplig kritik mot projektets effekter på luftföroreningar, skydd 
av mineralvattenskällor och patienthälsan vid en klinik för behandling av hjärt- och 
kärlsjukdomar. Dessutom uppges myndigheterna ha hindrat motståndarna från att överklaga 
till domstol genom att omedelbart genomföra den slutliga bestämmelsen om förfarandet för 
miljökonsekvensbedömning. Kommissionen (GD regionalpolitik) har godkänt finansieringen 
och parlamentsledamoten Gisela Kallenbach har inte fått ett ordentligt svar på sin fråga.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 24 september 2007. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 december 2007.

Framställaren, en grupp icke-statliga miljöorganisationer, kritiserar kommissionens beslut
2004 att upphäva ett villkor i finansieringsavtalet för projektet ”Motorvägen Ljulin – Sofias 
kringfartsled till Daskalovo-korsningen i den västra och centrala regionen i Bulgarien –
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2001BG16PPT00”. Villkorets uppfyllande var ett krav för den andra utbetalningen av det 
ISPA-stöd som projektet beviljats.

Kommissionens kommentarer till framställningen

Allmän bakgrund

Syftet med projektet är att bygga en ny motorväg på cirka 19 km som kopplar ihop Sofias 
kringfartsled och motorvägarna E 79 och E 871 i korsningen vid Daskalovo. E 79 är 
huvudvägen söderut från Sofia till Grekland och utgör en del av den prioriterade alleuropeiska 
transportkorridoren nr IV. E 871 är huvudvägen mellan Sofia och den f.d. jugoslaviska 
republiken Makedonien (FYROM), och utgör en del av den prioriterade korridoren nr VIII. 
I november 2002 beviljade kommissionen projektet 111,3 miljoner euro i ISPA-stöd.

Miljökonsekvensbedömning

En viktig fråga som rör projektet är frågan om tillämpning av förfarandena för 
miljökonsekvensbedömning (MKB). Även om Bulgarien vid denna tid var ett kandidatland 
och följaktligen inte påverkades direkt av MKB-direktivet (direktiv 85/337/EEG, ändrat 
genom direktiv 97/11/EG och direktiv 2003/35/EG), krävdes i ISPA-förordningen1 en 
miljökonsekvensbedömning liknande den som avses i MKB-direktivet. Därför kräver
kommissionen en korrekt och fullständig tillämpning av huvudbestämmelserna i 
MKB-direktivet när den beslutar om ISPA-stöd till större infrastrukturprojekt.

MKB-förfaranden som genomförts av de bulgariska myndigheterna

Det första MKB-förfarandet genomfördes 2001 och omfattade flera offentliga utfrågningar. 
Det bulgariska ministeriet för miljö- och vattenförvaltning återsände dock MKB-rapporten till 
stödmottagaren, landets vägverk, och begärde att ytterligare fem alternativa sträckningar av 
motorvägen skulle utredas. Därefter genomfördes en omarbetad MKB-studie som innehöll 
dessa alternativ. Den presenterades för det bulgariska ministeriet för miljö- och 
vattenförvaltning efter ett beslut i juli 2002 av det nationella expertrådet för 
områdesplanering, som rekommenderade en kombination av de planerade alternativa 
lösningarna (den ”blåa” och den ”bruna” varianten).

Ministeriet för miljö- och vattenförvaltning utfärdade ett beslut och ett miljötillstånd i 
september 2002. Däri rekommenderades också olika åtgärder för att mildra projektets 
miljöeffekter.

Kommissionen beviljade ISPA-stöd till motorvägsprojektet Ljulin i november 2002 efter ett 
positivt yttrande från ISPA:s förvaltningskommitté mot bakgrund av ovannämnda 
förfaranden. Även om den tekniska miljökonsekvensbedömningen bedömdes vara fullgod 
ansåg kommissionen att samrådsförfarandena inte helt överensstämde med MKB-direktiven,
eftersom den omarbetade MKB-studien (inklusive de alternativa motorvägssträckningarna) 
inte hade blivit föremål för ett nytt samråd med allmänheten. Ett villkor lades därför till i 
ISPA-finansieringsavtalet som skulle sörja för att de bulgariska myndigheterna genomförde
ett korrekt samråd.
                                               
1 Rådets förordning (EG) nr 1267/1999.



CM\777476SV.doc 3/4 PE400.363/REV.

SV

Villkor angående MKB i ISPA-finansieringsavtalet 

Genom villkoret (artikel 8.3b i finansieringsavtalet) kopplas den andra utbetalningen av 
ISPA-stödet till: 

”… framläggande av fullständiga bevis för att den omarbetade slutliga 
miljökonsekvensbedömningen har blivit föremål för ett nytt samråd med allmänheten och de 
berörda myndigheterna (före utgången av första kvartalet 2003), och för att ett nytt 
miljötillstånd har utfärdats med beaktande av detta samråd”.

För att uppfylla detta villkor gick de bulgariska myndigheterna med på att genomföra 
ytterligare samråd i slutet av sommaren 2003. Kommissionen ansåg att villkoret i 
finansieringsavtalet inte hade uppfyllts eftersom inget nytt miljötillstånd utfärdades efter 
samråden.

Eftersom problemet inte lösts fanns det risk för att projektet skulle avbrytas under 2004. Efter 
påtryckningar från kommissionen genomförde de bulgariska myndigheterna därför ytterligare 
offentliga utfrågningar i alla berörda områden under perioden september-oktober 2004. Dessa 
samråd rörde den MKB-studie som innehöll sju alternativa motorvägssträckningar. 
Ministeriet för miljö- och vattenförvaltning utfärdade därefter ett nytt MKB-beslut grundat på 
dessa diskussioner den 3 november 2004. Beslutet rekommenderade ett antal åtgärder för att 
mildra projektets potentiella negativa effekter på miljön.

All dokumentation som krävdes angående 2004 års MKB-förfarande, inklusive bevis för att 
de offentliga samråden genomförts, sändes sedan till kommissionen för att denna skulle avge 
sitt yttrande. Efter att ha bedömt dokumenten ansåg kommissionen att de förfaranden som 
krävdes enligt villkoret i artikel 8.3b i finansieringsavtalet hade uppfyllts. De bulgariska 
myndigheterna underrättades om detta och råddes att se till att projektets anbudshandlingar 
innehöll samtliga rekommenderade åtgärder för att mildra miljöeffekterna. Detta övervakades 
av kommissionen via dess delegationskontor i Sofia, som godkände alla anbudshandlingar.

Slutsats

Kommissionen anser att de bulgariska myndigheterna har lagt fram tillräckliga bevis på att de 
har uppfyllt förfarandekraven i finansieringsavtalet angående motorvägsprojektet Ljulin. 
Dessutom vidtog kommissionen åtgärder för att se till att rekommendationerna från de 
offentliga samråden införlivades fullt ut i projektets utformning. Kommissionen övervakar 
noggrant genomförandet av projektet, inklusive åtgärderna för att mildra miljöeffekterna, 
genom att relevanta övervakningskommittéer sammanträder två gånger per år.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 20 mars 2009.

Kommissionen bekräftar återigen sin ståndpunkt att de bulgariska myndigheterna – efter 
starka påtryckningar från kommissionen – har uppfyllt kraven på miljökonsekvensbedömning 
(MKB) och därmed villkoren i finansieringsavtalet för motorvägsprojektet Ljulin.

De mildrande åtgärder som krävs enligt MKB har införlivats både i huvudkontraktet och i 
chefsingenjörens kontrakt. Entreprenören har fått i uppdrag att genomföra samtliga dessa 
åtgärder samtidigt som chefsingenjören kontinuerligt ska övervaka genomförandet av planen 



PE400.363/REV. 4/4 CM\777476SV.doc

SV

för mildrande åtgärder och kvartalsvis rapportera till alla berörda parter, inklusive 
Europeiska kommissionen. Kommissionen mottog den senaste miljöövervakningsrapporten i 
september 2008.

Dessutom genomför det bulgariska nationella vägverket en noggrann övervakning av 
MKB-villkoren. Verket har också utvecklat en plan med 11 mildrande åtgärder. 
Genomförandet av MKB-beslutet övervakas av berörda nationella miljömyndigheter.

Kommissionen följer noggrant upp genomförandet av projektet, inklusive de mildrande 
åtgärderna, genom övervakningskommitténs sammanträden två gånger om året, regelbundna 
besök på plats och relevanta rapporter om framstegen.


