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Udvalget for Andragender

25.3.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1532/2008 af Nikolay Nikolov, bulgarsk statsborger, for 
"Initiativkomitéen for boligkvartererne Chehlevtsi, Velchevtsi, Diado Dianko and 
Hristo Smirnenski i Gabrovo", og ca. 400 medunderskrivere, om planlægning og 
gennemførelse af det planlagte ringvejsprojekt vest for byen Gabrovo i det 
nordøstlige Bulgarien

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod linjeføringen af den planlagte ringvej vest for Gabrovo, der vil gå 
gennem de ovennævnte boligkvarterer. Andrageren påpeger, at projektet vil have negative 
indvirkninger på lokalbefolkningens helbred og på en fremtidig udvikling af de pågældende 
boligkvarterer. Han understreger tillige, at myndighederne ikke har overvejet alternative 
muligheder, f.eks. en ringvej øst om Gabrovo eller det forslag, der er fremsat af den kendte 
arkitekt Adolf Mussman. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind, så 
der kan blive foretaget den nødvendige kontrol for at få fastslået, om bestemmelser i 
gældende national lovgivning samt EU-lovgivningen og de internationale aftaler, som 
Bulgarien har underskrevet, er overholdt i forbindelse med det pågældende projekt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. marts 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

"Andragerens påstande om manglende overholdelse af bulgarsk lov hører ikke under 
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Kommissionens kompetence.

Med hensyn til en eventuel overtrædelse af EU's miljølovgivning har andrageren ikke anført 
tilstrækkelige oplysninger til, at Kommissionen kan vurdere sagen. Kommissionen bemærker, 
at EU-lovgivningen har fundet anvendelse på Bulgarien siden landets tiltrædelse af EU, dvs. 
siden den 1. januar 2007. Andrageren oplyser imidlertid ikke, hvornår det projekt, som 
andragendet vedrører, blev påbegyndt.

Som følge af projektets art og placering mener Kommissionen, at følgende direktiver kan 
anvendes til vurdering af sagen: Direktiv 2001/42/EF1 (SMV-direktivet), direktiv 
85/337/EØF2 (VVM-direktivet) som ændret samt direktiv 79/409/EØF3 (fugledirektivet) og 
direktiv 92/43/EØF4 (habitat-direktivet).

SMV-direktivet

I henhold til artikel 3 i SMV-direktivet skal der gennemføres en miljøvurdering for planer og 
programmer, som udarbejdes inden for bl.a. transport, fysisk planlægning og arealanvendelse, 
og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er 
omhandlet i bilag I og II til VVM-direktivet, samt projekter, for hvilke det på grund af den 
sandsynlige indvirkning på lokaliteter er besluttet, at der kræves en vurdering i medfør af 
artikel 6 eller 7 i habitat-direktivet.

Det bør bemærkes, at de planer og programmer, der hører under SMV-direktivet, underkastes 
en miljøvurdering, når de udarbejdes, og før de vedtages. SMV-proceduren indbefatter 
udarbejdelse af en miljørapport, hvori det fastslås, hvilke forhold der sandsynligvis vil kunne 
få væsentlig indvirkning på miljøet, og hvilke rimelige alternativer der findes. Høring af 
offentligheden og af de myndigheder, der har særligt ansvar på miljøområdet, er obligatorisk.
Som følge heraf bør der tages hensyn til miljørapporten og resultatet af høringerne, når der 
træffes beslutninger i forbindelse med de respektive planer eller programmer.

Andrageren oplyser ikke, om det projekt, han klager over, er omfattet af en plan eller et 
program, som der udarbejdet en strategisk miljøvurdering for.

VVM-direktivet

Det i andragendet omhandlede projekt er et ringvejsprojekt. Denne type projekter hører enten 
under bilag I, punkt 7, litra c), eller bilag II, punkt 20, litra e), i VVM-direktivet. Andrageren 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet (EFT L 197 af 21.7.2001).
2 Rådets direktiv 85/337/EØF (EFT L 175 af 5.7.1985), ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF 
(EFT L 73 af 14.03.1997), ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF 
(EUT L 156 af 25.06.2003).
3 Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EFT L 103 af 
25.4.1979).
4 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter (EFT L 206 af 22.7.1992).
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oplyser imidlertid ikke, om projektet har været genstand for en VVM-procedure, eller om de 
bulgarske myndigheder har truffet afgørelse om udvælgelse. I lyset heraf erkender 
Kommissionen, at der er to muligheder alt efter klassifikationen af selve projektet (bilag I 
eller bilag II i VVM-direktivet).

For så vidt angår de projekter, der er anført i bilag I til VVM-direktivet, skal den strategiske 
miljøvurderingsprocedure gennemføres, før der kan gives tilladelse til projektet. Det er vigtigt 
at bemærke, at når der foretages en vurdering af virkningerne på miljøet, skal projektets 
bygherre give de kompetente myndigheder oplysning om projektet og dets virkninger på 
miljøet i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, og bilag IV i VVM-direktivet. Disse 
oplysninger skal bl.a. indeholde en oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren 
har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste årsager til bygherrens valg, under hensyntagen 
til de miljømæssige virkninger.

I henhold til artikel 6, stk. 2 og 3, i VVM-direktivet har offentligheden adgang til 
beslutningsprocedurerne i forbindelse med de projekter, der er genstand for en VVM-
vurdering. Desuden skal de kompetente myndigheder informere offentligheden i 
overensstemmelse med de behørige procedurer, når der er blevet truffet en afgørelse om at 
give eller afslå tilladelse til projektet. De kompetente myndigheder skal give offentligheden 
oplysninger om de væsentligste årsager og overvejelser, der ligger til grund for afgørelsen, 
herunder oplysninger om offentlig deltagelse.  

Med hensyn til bilag II-projekter afgøres det enten ved hjælp af en individuel undersøgelse 
eller ved hjælp af tærskelværdier eller kriterier fastsat af medlemsstaterne, hvorvidt et givet 
projekt skal underkastes en VVM-vurdering Det bør imidlertid nævnes, at VVM-direktivet 
ikke indeholder bestemmelser om offentlig høring på udvælgelsesstadiet.  

Fugledirektivet og habitat-direktivet

I henhold til artikel 6, stk. 3, i habitat-direktivet skal alle planer, programmer eller projekter, 
der kan forventes at få en væsentlig indvirkning på lokaliteter af fællesskabsbetydning 
(udpeget i overensstemmelse med habitat-direktivet), vurderes med hensyn til deres 
virkninger på en lokalitet under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne lokalitet.
Denne bestemmelse finder også anvendelse på særligt beskyttede områder, jf. fugledirektivet.

Konklusion

Kommissionen er ikke på grundlag af de oplysninger, andrageren har angivet, i stand til at 
vurdere, om det i andragendet beskrevne projekt er i overensstemmelse med gældende 
fællesskabsret på miljøområdet. Såfremt andrageren kan levere yderligere oplysninger, er 
Kommissionens tjenester indstillet på at vurdere sagen.

Det bør imidlertid påpeges, at EF-lovgivningen kun har været gældende for Bulgarien siden 
den dato, hvor Bulgarien tiltrådte EU, dvs. den 1. januar 2007, og at Kommissionen ikke kan 
indlede overtrædelsessager for procedurer, der er blevet påbegyndt før denne dato."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. marts 2010.
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"Kommissionen sendte den 14. september 2009 en skrivelse til de kompetente bulgarske 
myndigheder, hvori disse anmodedes om information om, hvorvidt projektet som omtalt af 
andragerne overholder den relevante EU-miljølovgivning. Kommissionen modtog 
myndighedernes svar den 26. november 2009. Det skal bemærkes, at Kommissionen den 14. 
september 2009 også modtog yderligere information fra andragerne vedrørende anvendelsen 
af VVM-direktivet1 på dette projekt.

Andragerne oplyser Kommissionen om, at projektet er identificeret som hørende under bilag 
II, stk. 10, litra e), i VVM-direktivet.  De påstår, at der ikke har været afholdt nogen offentlige 
høringer med de berørte parter under projektudviklingen af den internationale vej E-85. De 
henviser til offentlige høringer, der fandt sted i 1993, vedrørende et tidligere lignende projekt, 
hvor der blev truffet en beslutning om, at den internationale vej E-85, som krydser 
beboelsesområderne Chehlevtsi, Diado Dianko og Hristo Smirnenski, skulle opgives, da det 
blev erklæret ubæredygtigt og skadeligt for miljøet. Andragerne siger, at den nuværende 
gennemførelse af den internationale vej E-85 er finansieret af ISPA nr. 2006/BG/16/PA/003.  
De insisterer på, at finansieringen af og designarbejdet på projektet ophører, og at der 
afholdes offentlige høringer om alle mulige alternativer til en omfartsvej.

Kommissionen har vurderet andragerens påstande sammen med svaret fra de kompetente 
myndigheder.  Konklusionerne af Kommissionens vurdering præsenteres nedenfor.

VVM-procedure

Det projekt, andrageren henviser til, drejer sig om et omfartsvejprojekt.  Denne type projekter 
hører enten under VVM-direktivets bilag I, stk. 7, litra c), eller under bilag II, stk. 10, litra e).  
Myndighederne har underrettet Kommissionen om, at projektet er defineret som hørende 
under bilag I til den bulgarske miljøbeskyttelseslov, der gennemfører kravene i VVM-
direktivet.  Til dette formål, for så vidt angår projekter i bilag I, der er anført i VVM-
direktivet, er VVM-proceduren obligatorisk, og den skal gennemføres, før der gives 
byggetilladelse.  

Kommissionen kan af svaret fra de bulgarske myndigheder forstå, at bygherren (det nationale 
agentur for vejinfrastruktur – NARI) den 13. juni 2008 underrettede ministeriet for miljø og 
vand om udkastet til projektet. I notifikationen hertil har bygherren udpeget to alternative 
ruter, nemlig "blå" og "rød". Under hensyntagen til disse oplysninger godkendte ministeriet 
for miljø og vand ved brev af 23. juli 2008 adresseret til bygherren, at projektet skulle 
underkastes en VVM-undersøgelse i henhold til bilag I i miljøbeskyttelsesloven. Endvidere 
har den kompetente myndighed forklaret de nødvendige foranstaltninger, der skal træffes af 
bygherren som en del af VVM-proceduren, dvs. formidling af information til offentligheden, 
udarbejdelse af miljørapporter, høringer af offentligheden og de kompetente myndigheder 
osv. Ligeledes er der givet en afklaring med hensyn til en passende evalueringsprocedure.

I november 2008 modtog ministeriet for miljø og vand imidlertid et andragende på vegne af 
initiativudvalget for beboelsesområderne Chehlevtsi, Velchevtsi, Diado Dianko og Hristo 

                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF, EFT L 175 05.07/85, ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF, EFT 73, 14.03.97, 
ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF, EUT L 156, 25.06.03, ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF, EUT L 140, 5.6.2009.
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Smirnenski, Gabrovo. NARI er blevet underrettet om andragendet. Myndighederne har givet 
bygherren besked om at tage hensyn til andragernes krav under høringerne vedrørende 
miljøkonsekvensvurderingens anvendelsesområde.  Endvidere er initiativudvalget blevet 
underrettet om, at borgerne som berørt part i sagen og i medfør af artikel 9, stk. 2, i det 
bulgarske dekret om VVM skriftlig kan give udtryk for deres interesse i udkastet til projektet 
og sende dette til NARI.   De vil herefter blive hørt med hensyn til 
miljøkonsekvensvurderingens anvendelsesområde.  Borgerne er informeret om, at de ud over 
deres deltagelse i anvendelsesområdeprocessen har ret til at deltage i de obligatoriske 
offentlige høringer vedrørende VVM-rapporten, og at deres mening vil blive taget i 
betragtning som påkrævet i henhold til VVM-proceduren.

Det skal bemærkes, at de i bilag IV angivne oplysninger ifølge artikel 5, stk. 1, i direktivet om 
miljøkonsekvensvurdering skal tilvejebringes af bygherren "på passende vis…., når:

(a)  medlemsstaterne er af den opfattelse, at oplysningerne er relevante på et givet 
stadium i godkendelsesproceduren og for så vidt angår de særlige karakteristika, der 
gør sig gældende for et bestemt projekt eller en projekttype og for det miljø, som måtte 
blive berørt."

Som følger heraf indeholder VVM-direktivets artikel 5, stk. 2, krav om, at medlemsstaterne 
skal gennemføre en procedure (kendt som fastlæggelse af projektets rækkevidde), hvor 
bygherrer kan anmode de kompetente myndigheder om rådgivning vedrørende oplysninger, 
der skal indsendes i henhold til VVM-proceduren. Formålet med fastlæggelsen af projektets 
rækkevidde er at sikre tidlig kontakt og samarbejde mellem bygherren og den kompetente 
myndighed om de vigtigste områder i forbindelse med den omtalte information i VVM-
direktivets artikel 5, stk. 1. Formålet med denne proces er at sikre, at de formidlede 
oplysninger under miljøkonsekvensvurderingen har en vis kvalitet og er fuldstændige.  

De kompetente myndigheder informerede Kommissionen om, at bygherren den 29. januar 
2009 indsendte kompetenceområdet for projektets rækkevidde samt indholdet af VVM-
oplysningerne til ministeriet for miljø og vand med henblik på høring. Den 24. februar 2009 
svarede ministeriet for miljø og vand ved at sende retningslinjer for fastlæggelse af VVM-
projektets rækkevidde samt de relevante evalueringsprocedurer. Det nævnes heri eksplicit, at 
VVM-rapporten tydeligt skal angive de foretrukne og mulige ruter baseret på konklusionerne 
af projektets konsekvensvurdering.  

VVM-rapporten for projektet mangler derfor stadig at blive fremlagt for de kompetente 
myndigheder. VVM-rapporten skal indeholde en analyse og vurdering af alternativerne samt 
de mulige kumulative virkninger som følge af gennemførelsen af projektet.  I henhold til 
lovgivningens bestemmelser skal oplysningerne, når de kompetente myndigheder har sikret 
sig, at de indsendte oplysninger er af en tilstrækkelig kvalitet, gøres tilgængelige for offentlige 
høringer.

Behørig vurdering:

Som den del af VVM-proceduren gennemføres ligeledes en behørig vurdering i henhold til 
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artikel 6, stk. 3, i Habitatdirektivet1. Proceduren for behørig vurdering blev indledt den 11. 
juni 2008 med bygherrens notifikation af projektet. Projektet berører fire lokaliteter af 
fællesskabsbetydning i henhold til habitatdirektivet: BG0000610 Reka Iantra, BG0000190 
Vitata Stena, BG0000399 Bulgarka og BG00001493 Tzentralen Balkan. Den 29. januar 2009 
modtog ministeriet for miljø og vand kompetenceområdet for projektets rækkevidde samt 
indholdet af VVM-rappporten, hvor kompetenceområdet for behørig vurdering er indeholdt i 
et separat bilag. Ministeriet for miljø og vand har udstedt en erklæring om omfanget og 
indholdet af kompetenceområdet for projektet for begge rapporter. Rapporten for den 
behørige vurdering er endnu ikke fremlagt for de kompetente myndigheder.

Ud fra de bulgarske myndigheders oplysninger i denne sag synes proceduren for VVM-
rapporten og den behørige vurdering stadig at være i gang. Kommissionens tjenestegrene har 
ikke identificeret en mulig overtrædelse af VVM-direktivet for så vidt angår de krav, der er 
fremsat af andrageren."  

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. EFT L 206 af 
22.7.1992.


