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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1532/2008 dėl Šiaurės rytų Bulgarijoje į vakarus nuo Gabrovo miesto 
planuojamo aplinkkelio projekto planavimo ir vykdymo, kurią pateikė Bulgarijos 
pilietis Nikolay Nikolov Gabrovo miesto Chehlevtsio, Velchevtsio, Diado Dianko 
ir Hristo Smirnenskio gyvenamųjų rajonų iniciatyvinio komiteto vardu, su 
maždaug 400 parašų

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas protestuoja prieš į vakarus nuo Gabrovo planuojamo aplinkkelio maršrutą, 
kuris eis per minėtus gyvenamuosius rajonus. Peticijos pateikėjas mano, kad projektas darys 
neigiamą poveikį vietos gyventojų sveikatai ir būsimai minėtų gyvenamųjų rajonų plėtrai. 
Peticijos pateikėjas taip pat pabrėžia, kad valdžios institucijos nesvarstė alternatyvų, pvz., 
aplinkkelio į rytus nuo Gabrovo ar gerai žinomo architekto Adolfo Mussmano pateikto 
pasiūlymo. Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamentą įsikišti ir sudaryti sąlygas 
atlikti būtiną peržiūrą, siekiant nustatyti, ar vykdant šį projektą laikomasi nacionalinių ir ES 
teisės aktų ir Bulgarijos pasirašytų tarptautinių susitarimų. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimta 2009 m. kovo 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. birželio 19 d.

„Peticijos pateikėjo pateikti įtarimai dėl Bulgarijos įstatymų nesilaikymo nepatenka į 
Komisijos kompetencijos sritį.

Galimo EB aplinkos teisės aktų nesilaikymo požiūriu peticijos pateikėjas nepateikia Komisijai 
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pakankamai informacijos, kad būtų galima įvertinti šį atvejį. Komisija pabrėžia, kad EB teisės 
aktai Bulgarijai taikomi nuo jos įstojimo į ES dienos, t. y. 2007 m. sausio 1 d. Tačiau peticijos 
pateikėjas nenurodo, kada buvo pradėtas peticijoje minimas projektas.

Atsižvelgdama į šio projekto pobūdį ir vietovę, Komisija mano, kad vertinant šį atvejį gali 
būti taikytinos šios direktyvos: Direktyva 2001/42/EB1 (SPAV direktyva), Direktyva 
85/337/EEB2 (PAV direktyva) su pakeitimais, Direktyva 79/409/EEB3 (Paukščių direktyva) ir 
Direktyva 92/43/EEB4 (Buveinių direktyva).

SPAV direktyva

Pagal Strateginio poveikio aplinkai vertinimo (SPAV) direktyvos 3 straipsnį turi būti 
atliekamas planų ir programų, kurie rengiami, inter alia, transportui, miesto ir kaimo 
planavimui ar žemės panaudojimui ir kuriuose nustatomi tolesnės projektų, išvardytų 
PAV direktyvos I ir II prieduose, plėtros pagrindai arba dėl kurių nustatoma, atsižvelgiant į 
galimas jų padarinius teritorijai, kad būtina atlikti vertinimą pagal Buveinių direktyvos 6 ir 
7 straipsnius, aplinkos vertinimas.

Pabrėžtina, kad planų ir programų, kuriems taikoma ši direktyva, poveikis aplinkai turi būti 
įvertintas juos rengiant ir prieš juos priimant. Vertinimo metu parengiama aplinkos apsaugos 
ataskaita, kurioje nurodomi tikėtini reikšmingi jų padariniai aplinkai ir priimtinos 
alternatyvos. Be to, yra privalomos konsultacijos su visuomene, aplinkos apsaugos 
institucijomis. Todėl prieš priimant planą ar programą atsižvelgiama į aplinkos apsaugos 
ataskaitą ir konsultacijų rezultatus.

Peticijos pateikėjas nenurodo, ar projektas, dėl kurio teikiama peticija, buvo įtrauktas į planą 
ar programą, kuriai buvo atliktas SPAV.

PAV direktyva

Peticijos pateikėjo nurodytas projektas yra aplinkkelio projektas. Tokios rūšies projektai 
patenka į PAV direktyvos I priedo 7 punkto c papunkčio arba II priedo 10 punkto e papunkčio 
taikymo sritį. Tačiau peticijos pateikėjas nepateikia informacijos, ar projektui buvo taikoma 
PAV procedūra, ar kompetentingos Bulgarijos institucijos pateikė sprendimą dėl atrankos. 
Šiuo požiūriu Komisija pripažįsta, kad, atsižvelgiant į projekto klasifikaciją (pagal PAV 
direktyvos I priedą ar II priedą), yra dvi galimybės.

                                               
1 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų 
pasekmių aplinkai vertinimo, OL L 197, 2001 7 21.
2 Tarybos direktyva 85/337/EEB, OL L 175, 1985 7 5, pakeista Tarybos direktyva 97/11/EB, 
OL L 73, 1997 3 14, pakeista Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, OL L 
156, 2003 6 25.
3 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos, 
OL L 103, 1979 4 25.
4 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos, OL L 206, 1992 7 22.
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PAV direktyvos I priede nurodytiems projektams PAV procedūra turi būti atlikta prieš 
patenkinant planuojamos veiklos prašymą. Svarbu pabrėžti, kad kai atliekamas PAV, projekto 
užsakovas privalo kompetentingoms institucijoms pateikti informaciją apie projektą ir jo 
poveikį aplinkai, kaip tai nustatyta PAV direktyvos 5 straipsnio 3 dalyje ir IV priede. Teikiant 
tokią informaciją, be kita ko, turėtų būti pateiktos užsakovo išnagrinėtų alternatyvų santraukos 
ir nurodytos pagrindinės pasirinkimo priežastys, atsižvelgiant į poveikį aplinkai.

Remiantis PAV direktyvos 6 straipsnio 2 ir 3 dalimis, priimant sprendimus dėl projektų, 
kuriems taikoma PAV procedūra, dalyvauja visuomenė. Be to, po to, kai priimtas sprendimas 
patenkinti planuojamos veiklos prašymą arba jį atmesti, kompetentingos institucijos pagal 
atitinkamas procedūras informuoja apie tai visuomenę. Kompetentingos institucijos turi 
informuoti visuomenę apie pagrindines priežastis ir argumentus, kuriais grįstas priimtas 
sprendimas, ir informuoti apie visuomenės dalyvavimą.  

II priede nurodytiems projektams PAV reikalingumas nustatomas arba atskirai išnagrinėjant 
kiekvieną atvejį, arba remiantis valstybės narės nustatytomis ribomis ar kriterijais. Tačiau 
pažymėtina, kad PAV direktyvoje nenumatytas konsultavimasis su visuomene atrankos etapu.  

Paukščių direktyva ir Buveinių direktyva

Pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį visiems planams, programoms ir projektams, 
galintiems reikšmingai paveikti Bendrijos svarbos teritorijas (kurios nustatytos Buveinių 
direktyvoje), turi būti atliekamas jų tinkamas tokio poveikio įvertinimas, atsižvelgiant į 
teritorijos išsaugojimo tikslus. Tokia pat nuostata taikoma ir specialioms apsaugos 
teritorijoms, reguliuojamoms pagal Paukščių direktyvą.

Atsižvelgdama į peticijos pateikėjo pateiktą informaciją, Komisija negali įvertinti, ar 
peticijoje nurodytas projektas atitinka EB aplinkos acquis. Jeigu peticijos pateikėjas pateiktų 
daugiau informacijos, Komisijos tarnybos yra pasirengusios įvertinti šį atvejį.

Nepaisant to, pabrėžtina, kad EB teisės aktai Bulgarijai taikomi tik nuo jos įstojimo į ES 
dienos, t. y. 2007 m. sausio 1 d., ir Komisija negali pradėti pažeidimų procedūros iki šios 
datos įvykusiais atvejais.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„2009 m. rugsėjo 14 d. Komisija Bulgarijos valdžios institucijoms nusiuntė raštą ir paprašė 
pateikti informaciją dėl peticijos pateikėjų nurodyto projekto atitikties atitinkamam aplinkos 
acquis. Atsakymas iš valdžios institucijų gautas 2009 m. lapkričio 26 d. Pažymėtina, kad 
2009 m. rugsėjo 14 d. Komisija gavo papildomos informacijos iš peticijos pateikėjų dėl PAV 
direktyvos1 taikomumo šiam projektui.

                                               
1 Tarybos direktyva 85/337/EEB, OL L 175, 1985 7 5, pakeista Tarybos direktyva 97/11/EB, 
OL L 73, 1997 3 14, pakeista Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, OL L 
156, 2003 6 25, pakeista Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB, OL L 140, 
2009 6 5.
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Peticijos pateikėjai informavo Komisiją, kad nustatyta, jog projektas patenka į 
PAV direktyvos II priedo 10 punkto e papunkčio taikymo sritį. Peticijos pateikėjai teigia, kad 
planuojant tarptautinį kelią E–85 nebuvo rengtos viešosios konsultacijos su susijusiomis 
šalimis. Peticijos pateikėjai nurodo, kad 1993 m. vykdant panašų projektą buvo surengtos 
viešosios konsultacijos ir buvo priimtas sprendimas, kad reikia atsisakyti tarptautinio kelio E–
85, kertančio Chehlevtsio, Diado Dianko ir Hristo Smirnenskio gyvenamuosius rajonus, nes 
buvo nutarta, jog projektas netvarus ir kenkia aplinkai. Peticijos pateikėjai teigia, kad dabar 
įgyvendinamas tarptautinio kelio E–85 projektas finansuojamas pagal ISPA 
Nr. 2006/BG/16/P/PA/003. Peticijos pateikėjai reikalauja nutraukti projekto finansavimą ir 
projektavimo darbus ir surengti viešąsias konsultacijas dėl visų galimų aplinkkelio 
alternatyvų.

Komisija įvertino peticijos pateikėjo skundus ir kompetentingų institucijų atsakymus. 
Komisijos įvertinimo išvados pateikiamos toliau.

PAV procedūra

Peticijos pateikėjo nurodytas projektas yra aplinkkelio projektas. Tokios rūšies projektai 
patenka į PAV direktyvos I priedo 7 punkto c papunkčio arba II priedo 10 punkto e papunkčio 
taikymo sritį. Valdžios institucijos informavo Komisiją, kad nustatyta, jog projektas patenka į 
Bulgarijos aplinkos apsaugos įstatymo, kuriuo į nacionalinę teisę perkeliami PAV direktyvos 
reikalavimai, I priedo taikymo sritį. Todėl atsižvelgiant į tai, kad PAV direktyvos I priede 
išvardytiems projektams yra privaloma PAV procedūra, ši procedūra yra privaloma šiam 
projektui ir turi būti atlikta prieš duodant sutikimą dėl planuojamos veiklos.  

Iš Bulgarijos valdžios institucijų atsakymo Komisija supranta, kad 2008 m. birželio 13 d. 
užsakovas (Nacionalinė kelių infrastruktūros agentūra (NKIA) informavo Aplinkos ir vandens 
ministeriją apie siūlomą projektą. Teikdamas šį pasiūlymą užsakovas pateikė du alternatyvius 
maršrutus – „mėlynąjį“ ir „raudonąjį“. Atsižvelgdama į šią informaciją, Aplinkos ir vandens 
ministerija 2008 m. liepos 23 d. rašte užsakovui pripažino, kad projektui turėtų būti taikoma 
PAV procedūra, nes projektas patenka į Aplinkos apsaugos įstatymo I priedo taikymo sritį. Be 
to, kompetentinga institucija paaiškino, kokius veiksmus pagal PAV procedūrą privalo atlikti 
užsakovas, pvz., teikti informaciją visuomenei, parengti aplinkos apžvalgą, konsultuotis su 
visuomene ir kompetentingomis institucijomis ir kt., be to, buvo pateikti paaiškinimai dėl 
tinkamos įvertinimo procedūros.

Tuo metu, 2008 m. lapkričio mėn., Aplinkos ir vandens ministerija gavo peticiją Gabrovo 
miesto Chehlevtsio, Velchevtsio, Diado Dianko ir Hristo Smirnenskio gyvenamųjų rajonų 
iniciatyvinio komiteto vardu. Peticija buvo perduota NKIA. Valdžios institucijos nurodė 
užsakovui per konsultacijas dėl PAV apimties atsižvelgti į peticijos pateikėjų skundus. Be to, 
iniciatyvinis komitetas buvo informuotas, kad būdami suinternuotąja šalimi, piliečiai pagal 
Bulgarijos PAV nutarimo 9 straipsnio 2 dalies f punkto nuostatas gali raštu pareikšti savo 
interesus siūlomame projekte ir juos pateikti NKIA. Taigi su piliečiais bus konsultuojamasi 
dėl PAV apimties. Piliečiai buvo informuoti, kad jie turi teisę dalyvauti ne tik nustatant 
vertinimo apimtį, bet ir privalomose viešosiose konsultacijose dėl PAV ataskaitos ir kad į 
piliečių nuomonę bus atsižvelgta, kaip tai nustatyta PAV procedūroje.
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Pabrėžtina, kad pagal PAV direktyvos 5 straipsnio 1 dalį užsakovas privalo atitinkama forma 
pateikti IV priede nurodytą informaciją, kai:

„a) valstybės narės mano, kad informacija yra reikalinga, atsižvelgiant į esamą 
sutikimo dėl planuojamos veiklos davimo tvarkos stadiją ir konkrečias to projekto 
charakteristikas arba projekto rūšį, taip pat aplinkos savybes, kurioms projektas gali 
daryti poveikį.“

Taip pat pagal PAV direktyvos 5 straipsnio 2 dalį valstybės narės privalo įvykdyti procedūrą 
(kuri vadinama apimties nustatymu), pagal kurią užsakovas gali klausti kompetentingų 
institucijų patarimo dėl informacijos, kurią reikia pateikti pagal PAV procedūrą. Apimties 
nustatymo procedūros tikslas yra užtikrinti ankstyvus užsakovo ir kompetentingos institucijos 
ryšius ir jų bendradarbiavimą dėl pagrindinių klausimų, susijusių su PAV direktyvos 
5 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija. Šiuo procesu siekiama užtikrinti tam tikrą PAV 
metu teikiamos informacijos kokybę ir išsamumą.  

Kompetentingos institucijos informavo Komisiją, kad 2009 m. sausio 29 d. užsakovas 
Aplinkos ir vandens ministerijai pateikė konsultacijai skirtus apimties nustatymo kriterijus ir 
PAV informacijos turinį. Į tai atsakydama Aplinkos ir vandens ministerija 2009 m. vasario 
24 d. pateikė gaires dėl PAV apimties ir tinkamų įvertinimo procedūrų. Buvo aiškiai pabrėžta, 
kad PAV ataskaitoje turi būti aiškiai nurodyti tinkamiausi ir galimi maršrutai, remiantis 
išvadomis dėl projekto poveikio.  

Taigi PAV ataskaita dėl projekto dar tik bus pateikta kompetentingoms institucijoms. PAV 
ataskaitoje turėtų būti pateikta alternatyvų analizė ir įvertinimas ir nurodytas bendras sudėtinis 
poveikis, kurį darys įgyvendinamas projektas. Remiantis teisės aktų nuostatomis, kai 
kompetentingos institucijos užtikrins gerą pateiktos informacijos kokybę, ši informacija bus 
pateikta viešosioms konsultacijoms ir klausymams.

Tinkamas įvertinimas

Pagal Buveinių direktyvos1 6 straipsnio 3 dalį vykdoma tinkamo įvertinimo procedūra, kuri 
yra PAV procedūros dalis. Tinkamo įvertinimo procedūra buvo pradėta 2008 m. birželio 
11 d., kai apie projektą pranešė užsakovas. Projektas daro poveikį keturioms Bendrijos 
svarbos teritorijoms pagal Buveinių direktyvą: BG0000610 Reka Iantra, BG0000190 Vitata 
Stena, BG0000399 Bulgarka ir BG00001493 Tzentralen Balkan. 2009 m. sausio 29 d. 
Aplinkos ir vandens ministerija gavo konsultacijai skirtas apimties nustatymo gaires ir PAV 
informacijos turinį, prie kurių atskiru priedu buvo pridėtos Tinkamo įvertinimo gairės. 
Aplinkos ir vandens ministerija pateikė pareiškimą dėl abiejų ataskaitų apimties ir turinio. 
Tinkamas įvertinimas bus vėliau pateiktas kompetentingoms institucijoms.

Remiantis Bulgarijos institucijų pateikta informacija matyti, kad PAV ir tinkamo įvertinimo 
procedūra tebevyksta. Komisijos tarnybos nenustatė jokių PAV direktyvos pažeidimų dėl 
skundų, kuriuos pateikė peticijos pateikėjas.“  

                                               
1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos. OL L 206, 1992 7 22.


