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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Nikolay Nikolov, bolgár állampolgár által a „The Initiative Committee of the 
residental quarters Chehlevtsi, Velchevtsi, Diado Dianko and Hristo Smirnenski, 
Gabrovo” nevében benyújtott 1532/2008. számú, további mintegy 400 aláírást 
tartalmazó petíció a Bulgária északkeleti részén fekvő Gabrovotól nyugatra tervezett 
körgyűrű végrehajtásáról. 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a Gabrovotól nyugatra tervezett körgyűrű vonalvezetése ellen, 
mert az út át fogja szelni a fent említett lakónegyedet. A petíció benyújtója rámutat, hogy a 
projekt negatív hatással van a helyi lakosság egészségére, valamint az említett lakónegyed 
jövőbeli fejlődésére. Egyidejűleg hangsúlyozza, hogy a hatóságok nem mérlegeltek alternatív 
lehetőségeket, pl. egy Gabrovotól keletre húzódó körgyűrű létrehozását, vagy azt a tervet, 
amelyet az ismert építész, Adolf Mussman terjesztett elő. A petíció benyújtója ezért az 
Európai Parlament beavatkozását kéri annak ellenőrzése érdekében, hogy megállapítsák, hogy 
az említett projekt kapcsán betartották-e az érvényben lévő nemzeti és uniós jogszabályokat, 
valamint azokat a nemzetközi megállapodásokat, amelyeket Bulgária is aláírt. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A petíció benyújtójának azon állításai, amelyek szerint nem tartották be a bolgár jogot, nem 
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tartoznak a Bizottság hatáskörébe.

Az EK környezetvédelmi jogszabályainak lehetséges megsértését illetően a petíció benyújtója 
nem adott elégséges tájékoztatást ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az ügyet. A 
Bizottság megjegyzi, hogy Bulgáriára uniós csatlakozása, azaz 2007. január 1-je óta 
alkalmazandók a közösségi jogszabályok.  A petíció benyújtója azonban nem ismertette, hogy 
a petíció tárgyát képező projekt mikor indult.

A projekt jellegéből és elhelyezkedéséből adódóan a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 
következő irányelvek alkalmazhatók az ügy értékelésekor: A 2001/42/EK irányelv1 (SKV-
irányelv), a módosított 85/337/EGK irányelv2 (KHV-irányelv), valamint a 79/409/EGK 
irányelv3 (madárvédelmi irányelv) és a 92/43/EGK irányelv4 (élőhelyvédelmi irányelv).

Az SKV-irányelv

Az SKV-irányelv 3. cikke alapján valamennyi olyan tervvel és programmal kapcsolatban, 
amelyet többek között a közlekedés, a területrendezés és a földhasználat terén készítenek, és 
amely meghatározza a KHV-irányelv I. és II. mellékletében felsorolt projektek jövőbeli 
engedélyének kereteit, valamint olyan projektekkel kapcsolatban, amelyek esetében valószínű 
területi hatására tekintettel az élőhelyvédelmi irányelv 6. vagy 7. cikke értelmében vizsgálatra 
van szükség, környezeti vizsgálatot kell végezni.

Megjegyzendő, hogy az SKV-irányelv hatálya alá tartozó tervekkel és programokkal 
kapcsolatban az előkészítésük során és elfogadásuk előtt környezeti vizsgálatot kell végezni.  
Az SKV-eljárás magában foglalja a környezeti jelentés elkészítését is, amelyben a 
környezetre gyakorolt valószínű jelentős hatásokat és az ésszerű alternatívákat állapítják meg.  
A nyilvánossággal és a sajátos környezetvédelmi feladatokkal bíró hatóságokkal kötelező 
konzultációt folytatni.  Következésképpen az adott tervvel vagy programmal kapcsolatos 
döntéshozatali folyamatban figyelembe kell venni a környezeti jelentést és a konzultáció 
eredményeit.

A petíció benyújtója nem ad tájékoztatást arról, hogy a megkeresése tárgyát képező projektet 
bevonták-e olyan tervbe vagy programba, amelyre vonatkozóan stratégiai környezeti 
vizsgálatot végeztek.

A KHV-irányelv

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2001/42/EK irányelve bizonyos tervek és programok 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 197., 2001.7.21.).
2 A 97/11/EK tanácsi irányelvvel (HL L 73., 1997.3.14.) és a 2003/35/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvvel (HL L 156., 2003.6.25.) módosított 85/337/EGK tanácsi irányelv (HL L 
175., 1985.7.5.).
3 A Tanács 1979. április 2-i irányelve a vadon élő madarak védelméről (HL L 103., 
1979.4.25.).
4 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22.).
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A petíció benyújtója által említett projekt egy körgyűrű-építési projekt. Az ilyen jellegű 
projektek vagy a KHV-irányelv I. mellékletének 7. c) pontja, vagy pedig II. mellékletének 10. 
e) pontja alá tartoznak. A petíció benyújtója azonban nem ad tájékoztatást arról, hogy a 
projekttel kapcsolatban folyt-e KHV-eljárás, illetve hogy az illetékes bolgár hatóságok adtak-
e ki átvilágítási határozatot. Ebben az összefüggésben a Bizottság elismeri, hogy magának a 
projektnek a besorolásától függően (a KHV-irányelv I. vagy II. melléklete) két lehetőség van.

A KHV-irányelv I. mellékletében felsorolt projekteket illetően a projekt engedélyezése előtt 
el kell végezni a KHV-eljárást. Fontos megjegyezni, hogy a KHV végrehajtása során a 
projektgazda köteles tájékoztatni az illetékes hatóságot a projektről és annak környezetre 
gyakorolt hatásáról a KHV-irányelv 5. cikkének (3) bekezdésében és IV. mellékletében 
meghatározottak szerint.  Ezen információk közé tartozik többek között a projektgazda által 
megvizsgált főbb alternatívák áttekintése és a választás főbb okainak megjelölése, figyelembe 
véve a környezeti hatásokat.

A KHV-irányelv 6. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint a nyilvánosság részt vesz a KHV alá 
vont projektekkel kapcsolatos döntéshozatali folyamatban. Emellett amikor meghozzák az 
engedélyt megadó vagy elutasító határozatot, az illetékes hatóságok a megfelelő eljárásokkal 
összhangban tájékoztatják a nyilvánosságot. Az illetékes hatóságoknak a határozat alapjául 
szolgáló fő indokokról és megfontolásokról tájékoztatniuk kell a nyilvánosságot, ideértve a 
nyilvánosság részvételére vonatkozó információkat is.  

A II. mellékletben felsorolt projekteket illetően a KHV szükségességét vagy esetenkénti 
vizsgálattal, vagy pedig a tagállamok által megállapított küszöbértékek vagy 
szempontrendszer alapján határozzák meg. Megemlítendő azonban, hogy a KHV-irányelv az 
átvilágítási szakaszban nem írja elő a nyilvánossággal folytatott konzultációt.  

A madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelv

Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdése szerint – figyelembe véve az adott 
természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket – megfelelő vizsgálatot kell folytatni 
minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely valószínűleg jelentős hatással lesz a 
közösségi jelentőségű területekre (amelyeket az élőhelyvédelmi irányelv alapján jelöltek ki). 
Ez a rendelkezés alkalmazandó a madárvédelmi irányelvben szabályozott különleges 
madárvédelmi területekre is.

Következtetés

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján a Bizottság nem tudja értékelni, hogy az e 
petíció tárgyát képező projekt összhangban van-e a Közösség környezetvédelmi 
vívmányaival. Amennyiben a petíció benyújtója további tájékoztatást tud adni, a Bizottság 
szolgálatai készek megvizsgálni az ügyet.

Mindazonáltal érdemes rámutatni, hogy Bulgáriára csak uniós csatlakozása, azaz 2007. január 
1-je óta alkalmazandók a közösségi jogszabályok, a Bizottság pedig nem indíthat jogsértési 
eljárást olyan eljárások tekintetében, amelyek ezen időpont előtt kezdődtek meg.
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4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. március 25.

2009. szeptember 14-én a Bizottság levélben tájékoztatást kért az illetékes bolgár 
hatóságoktól a petíció benyújtói által említett projekt vonatkozó környezetvédelmi 
vívmányoknak való megfelelése tekintetében. A hatóságoktól 2009. november 26-án érkezett 
válasz. Meg kell jegyezni, hogy 2009. szeptember 14-én a Bizottság további információkat 
kapott a petíció benyújtóitól a KHV-irányelvnek1 az érintett projekttel kapcsolatos 
alkalmazhatóságát illetően.

A petíció benyújtói arról tájékoztatják a Bizottságot, hogy a projektről megállapították, hogy 
az a KHV-irányelv II. melléklete 10. pontjának e) pontja alá tartozik.  Azt állítják, hogy az E-
85 jelzésű nemzetközi út projektjének tervezési szakaszában nem került sor nyilvános 
konzultációra az érdekelt felekkel. Egy korábbi hasonló projekt kapcsán 1993-ban folytatott 
nyilvános konzultációra hivatkoznak, amikor is döntés született arról, hogy a Chehlevtsi, 
Diado Dianko és Hristo Smirnenski lakóterületeket átszelő E-85-ös nemzetközi út tervét el 
kell vetni, mert azt a fenntarthatóság és a környezetbarát jelleg szempontjából nem 
megfelelőnek nyilvánították.  A petíció benyújtói szerint az E-85-ös nemzetközi út jelenlegi 
kivitelezését a 2006/BG/16/P/PA/003 sz. ISPA-intézkedés keretén belül finanszírozták. 
Ragaszkodnak hozzá, hogy szüntessék meg a projekt finanszírozását és tervezési munkálatait, 
és szervezzenek nyilvános konzultációt a körgyűrűt helyettesítő valamennyi lehetséges 
megoldásról.

A Bizottság az illetékes hatóságok válaszával együtt megvizsgálta a petíció benyújtóinak 
állításait. A bizottsági értékelés következtetéseit az alábbiakban ismertetjük.

KHV-eljárás

A petíció benyújtója által említett projekt egy körgyűrű-építési projekt.  Az ilyen jellegű 
projektek vagy a KHV-irányelv I. mellékletének 7. c) pontja, vagy pedig II. melléklete 10. 
pontjának e) alpontja alá tartoznak. A petíció benyújtói arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy 
a projektről megállapították, hogy az a KHV-irányelv követelményeit a nemzeti jogba átültető 
bolgár környezetvédelmi törvény I. melléklete alá tartozik. Ezért a KHV-irányelv I. 
mellékletében felsorolt projektek tekintetében a KHV-eljárás kötelező, és azt az építési 
engedély kibocsátását megelőzően kell lefolytatni.  

A bolgár hatóságok válaszából a Bizottság úgy értesült, hogy a projektgazda (a nemzeti közúti 
infrastruktúra ügynökség – NARI) 2008. június 13-án bejelentést tett a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztériumnál a projektjavaslatról. A bejelentésben a projektgazda két alternatív 
útvonalat nevezett meg – a „kék” és a „piros” útvonalat.  Ezt az információt figyelembe véve 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a projektgazdához intézett, 2008. július 23-án 
kelt levelében elismerte, hogy a projekt esetében környezeti hatásvizsgálatot kell végezni, 
mivel az a környezetvédelmi törvény I. melléklete alá tartozik. Továbbá az illetékes hatóság 
ismertette a projektgazda által a KHV-eljárás során követendő szükséges lépéseket, pl. 

                                               
1 A 97/11/EK tanácsi irányelvvel (HL L 73., 1997.3.14.), a 2003/35/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel (HL L 156., 2003.6.25.), a 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel (HL L 140., 2009.6.5.) módosított 85/337/EGK tanácsi irányelv, HL L 175., 
1985.7.5.
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tájékoztatnia kell a nyilvánosságot, a környezeti vizsgálatot kell végeznie, konzultációt kell 
folytatnia a nyilvánossággal és az illetékes hatóságokkal stb. Ezenfelül magyarázatokkal 
szolgált a megfelelő vizsgálati eljárással kapcsolatban.

Mindeközben 2008 novemberében Gabrovo város Chehlevtsi, Velchevtsi, Diado Dianko és 
Hristo Smirnenski lakónegyedeinek kezdeményezési bizottsága nevében petíciót nyújtottak be 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz. A petíciót tanulmányozás céljából 
továbbították a NARI-nak. A hatóságok arra utasították a projektgazdát, hogy a KHV 
alkalmazási körével kapcsolatban folytatott konzultációk során mérlegelje a petíció benyújtói 
által ismertetett állításokat. Ezenfelül a kezdeményezési bizottságot arról tájékoztatták, hogy 
érintett félként és a bolgár KHV-rendelet 9. cikke (2) bekezdésének f) pontja értelmében a 
polgárok írásos formában nyilatkozhatnak a projektjavaslatban való érdekeltségükről, és azt 
eljuttathatják a NARI-hoz. Következésképpen a KHV alkalmazási körét illetően ki fogják 
kérni a véleményüket.  A polgárokat tájékoztatták, hogy az alkalmazási kör meghatározásának 
folyamatában való részvételen túl a KHV-jelentésről folytatott kötelező nyilvános 
konzultációban is jogosultak részt venni, és véleményüket a KHV-eljárás követelményeinek 
megfelelően figyelembe fogják venni.

Érdemes megjegyezni, hogy a KHV-irányelv 5. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a 
projektgazda a IV. mellékletben meghatározott információkat „megfelelő formában közli, 
amennyiben:

a) a tagállamok úgy ítélik meg, hogy az információ jelentős az engedélyezési eljárás 
adott szakaszában, és az adott projekt, projekttípus vagy a várható környezeti 
szempontok sajátos jellemzőire.”

Ennélfogva a KHV-irányelv 5. cikkének (2) bekezdése megköveteli a tagállamoktól egy olyan 
eljárás (ún. hatályfelmérés) végrehajtását, amelyben a projektgazda tanácsot kérhet az 
illetékes hatóságoktól a KHV-eljárás során benyújtandó információkról. A hatályfelmérési 
eljárás célja annak biztosítása, hogy a projektgazda és az illetékes hatóságok között már a 
korai szakaszban együttműködés jöjjön létre a KHV-irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében 
hivatkozott információkhoz kapcsolódó kérdésekben. Ez a folyamat a KHV során benyújtott 
információk minőségének szintjét és teljességét hivatott biztosítani.  

Az illetékes hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy 2009. január 29-én a 
projektgazda tanulmányozásra elküldte a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak a 
KHV-információk alkalmazási körére és tartalmára vonatkozó feladatmeghatározást. 2009. 
február 24-én a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium választ küldött, amelyben 
útmutatást nyújtott a KHV alkalmazási körére és a megfelelő vizsgálati eljárásokra 
vonatkozóan. Kifejezetten rámutattak, hogy a KHV-jelentésben a projekt hatásaival 
kapcsolatos következtetések alapján egyértelműen fel kell tüntetni az előnyben részesítendő 
és a lehetséges útvonalakat.  

Ennek megfelelően a projektre vonatkozó KHV-jelentést még nem nyújtották be az illetékes 
hatóságokhoz.  A KHV-jelentésnek tartalmaznia kell az alternatívák elemzését és értékelését, 
valamint a projekt végrehajtásából esetlegesen következő halmozódó hatásokat. A jogszabály 
rendelkezései értelmében, amint az illetékes hatóságok meggyőződtek a benyújtott 
információk megfelelő minőségéről, azok rendelkezésre állnak majd nyilvános konzultációk 
és meghallgatások céljára.
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Megfelelő vizsgálat

A KHV-eljárásnak az élőhelyvédelmi irányelv1 6. cikkének (3) bekezdése szerint részét 
képezi egy megfelelő vizsgálati eljárás is. A megfelelő vizsgálati eljárás 2008. június 11-én 
indult, amikor a projektgazda bejelentést tett a projektről. A projekt hatásai az élőhelyvédelmi 
irányelv meghatározása szerint négy közösségi jelentőségű természeti területet érintenek, 
amelyek a következők: BG0000610 Reka Iantra, BG0000190 Vitata Stena, BG0000399 
Bulgarka és BG00001493 Tzentralen Balkan. 2009. január 29-én a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium megkapta a KHV-jelentés alkalmazási körére és tartalmára vonatkozó 
feladatmeghatározást, amelyben önálló mellékletként helyet kapott a megfelelő vizsgálatra 
vonatkozó feladatmeghatározás is. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium mindkét 
jelentés feladatmeghatározásának alkalmazási körére és tartalmára vonatkozóan nyilatkozatot 
adott ki. A megfelelő vizsgálatról szóló jelentést még nem nyújtották be az illetékes 
hatóságokhoz.

A bolgár hatóságoktól kapott információk alapján úgy tűnik, hogy a KHV és a megfelelő 
vizsgálat jelenleg is folyamatban van. A Bizottság szolgálatai a petíció benyújtójának 
állításait figyelembe véve megállapították, hogy nem került sor a KHV-irányelv megsértésére.  

                                               
1 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről. HL L 206., 1992.7.22.


