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Lūgumrakstu komiteja

25.3.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1532/2008, ko „The Initiative Committee of the residental 
quarters Chehlevtsi, Velchevtsi, Diado Dianko and Hristo Smirnenski, Gabrovo” 
vārdā iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Nikolay Nikolov un kam pievienoti 
aptuveni 400 parakstu, par plānotā apvedceļa projekta izstrādi un īstenošanu uz 
rietumiem no Gabrovo pilsētas Bulgārijas ziemeļaustrumu daļā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret plānotā apvedceļa projekta maršrutu uz rietumiem no 
Gabrovo pilsētas, kurš ies caur iepriekš minētajiem dzīvojamiem rajoniem. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda, ka projektam būs negatīva ietekme uz vietējo iedzīvotāju veselību, kā arī 
uz dzīvojamo rajonu turpmāko attīstību. Viņš arī uzsver, ka iestādes nav apsvērušas citus 
risinājumus, piemēram, apvedceļa ierīkošanu uz austrumiem no Gabrovo pilsētas, vai 
pazīstamā arhitekta Adolf Mussman priekšlikumu. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs mudina 
Eiropas Parlamentu iesaistīties un veikt nepieciešamo pārbaudi, lai noskaidrotu, vai attiecīgo 
valsts, ES tiesību aktu un starptautisko nolīgumu noteikumi, kurus Bulgārija ir parakstījusi, 
tiek ievēroti saistībā ar iepriekš minēto projektu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 16. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā.

„Lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumi par to, ka pilnībā netiek ievēroti Bulgārijas tiesību 
akti, neattiecas uz Komisijas kompetenci.
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Attiecībā uz iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar ES tiesību aktiem vides jomā lūgumraksta 
iesniedzēja pieņēmumi nav pietiekami, lai Komisija varētu izskatīt lietu. Komisija atzīmē, ka 
ES tiesību akti ir piemērojami Bulgārijai kopš tās pievienošanās Eiropas Savienībai, t. i., sākot 
ar 2007. gada 1. janvāri. Tomēr lūgumraksta iesniedzējs nenorāda, kad ir sākta lūgumrakstā 
minētā projekta īstenošana.

Ņemot vērā projekta veidu un vietu, Komisija uzskata, ka, lai izskatītu lietu, varētu piemērot 
šādas direktīvas: Direktīvu 2001/42/EK1 (stratēģiskā vides novērtējuma direktīva), Direktīvu 
85/337/EEK2 (direktīva par ietekmi uz vidi), kas grozīta, un Direktīvas 79/409/EEK3

(direktīva pa putnu aizsardzību) un 92/43/EEK4 (direktīva par dabisko dzīvotņu aizsardzību).

Stratēģiskā vides novērtējuma direktīva

Saskaņā ar stratēģiskā vides novērtējuma direktīvas 3. pantu novērtējumu par ietekmi uz vidi 
veic plāniem un programmām, kas izstrādātas cita starpā transportā, pilsētas un lauku 
plānošanā vai zemes lietošanā un kurās noteikti pamatprincipi turpmākās attīstības 
saskaņošanai projektiem, kas uzskaitīti IVN direktīvas I un II pielikumā, kā arī projektiem, 
kuru iespējamās ietekmes dēļ ir noteikta prasība veikt novērtējumu saskaņā ar 6. vai 7. pantu 
Direktīvā par dabisko dzīvotņu aizsardzību.

Jāatzīmē, ka uz plāniem un programmām, kas ir iekļauti stratēģiskā vides novērtējuma 
direktīvā, attiecas prasība veikt novērtējumu par ietekmi uz vidi šo plānu un programmu 
sagatavošanas laikā un pirms to pieņemšanas. Stratēģiskā vides novērtējuma direktīvas 
procedūra paredz sagatavot vides ziņojumu, kurā noteikta iespējamā būtiskā ietekme uz vidi 
un citas saprātīgas iespējas. Apspriešanās ar sabiedrību un iestādēm, kam vides jomā ir īpaša 
atbildība, ir obligāta. Tātad vides ziņojums un apspriežu rezultāti būtu jāņem vērā lēmumu 
pieņemšanas procedūrā attiecībā uz attiecīgo plānu vai programmu.

Lūgumraksta iesniedzējs nesniedz informāciju par to, vai lūgumrakstā minētais projekts ir 
iekļauts plānā vai programmā, kam veikts stratēģisks vides novērtējums.

Direktīva par ietekmi uz vidi (IVN direktīva)

Lūgumraksta iesniedzēja minētais projekts ir apvedceļa ierīkošanas projekts. Uz šādiem 
projektiem attiecas vai nu IVN direktīvas I pielikuma 7. punkta c) apakšpunkts vai 
II pielikuma 10. punkta e) apakšpunkts. Tomēr lūgumraksta iesniedzējs neinformē par to, vai 
uz projektu tika attiecināta ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūra, kā arī par to, vai lēmumu 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu 

ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 197, 21.7.2001.).
2 Padomes Direktīva 85/337/EEK (OV L 175, 5.0.1985.), kas grozīta ar Padomes Direktīvu 

97/11/EK (OV L 73, 14.3.1997.), kura grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/35/EK (OV L 156, 25.6.2003.).

3 Padomes 1979. gada 2. aprīļa direktīva par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 103, 
25.4.1979.).

4 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas floras 
un faunas aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992.).
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par pārbaudes veikšanu bija pieņēmušas Bulgārijas kompetentās iestādes. Šajā sakarībā 
Komisija norāda, ka atkarībā no projekta klasificēšanas (IVN direktīvas I vai II pielikums) 
pastāv divas iespējas.

Attiecībā uz IVN direktīvas I pielikumā uzskaitītajiem projektiem ir jāīsteno ietekmes uz vidi 
novērtēšanas procedūra pirms atļaujas piešķiršanas projektam. Ir svarīgi norādīt — ja ir veikts 
novērtējums par ietekmi uz vidi, projekta izstrādātāja pienākums ir sniegt kompetentajām 
iestādēm informāciju par projektu un tā ietekmi uz vidi, kā noteikts EIA direktīvas 5. panta 
3. punktā un IV pielikumā. Šajā informācijā cita starpā būtu jāiekļauj to galveno alternatīvu 
īss apraksts, kuras projekta izstrādātājs ir izpētījis, un norādi uz viņa izvēles galvenajiem 
iemesliem, ņemot vērā ietekmi uz vidi.

Saskaņā ar IVN direktīvas 6. panta 2. un 3. punktu sabiedrībai ir pieejams lēmumu 
pieņemšanas process saistībā ar projektu, uz ko attiecas novērtējums par ietekmi uz vidi. 
Turklāt kompetentās iestādes saskaņā ar attiecīgajām procedūrām informē sabiedrību, ja ir 
pieņemts lēmums par atļaujas piešķiršanu vai atteikšanu. Kompetentajām iestādēm jāinformē 
sabiedrība par galvenajiem iemesliem un apsvērumiem, uz kuriem pamatojas lēmums, tostarp 
jāsniedz informācija par sabiedrības līdzdalību.

Attiecībā uz II pielikumā uzskaitītajiem projektiem vajadzību veikt novērtējumu par ietekmi 
uz vidi nosaka, vai nu katru gadījumu izskatot atsevišķi vai izmantojot dalībvalsts noteiktās 
robežvērtības vai kritērijus. Tomēr būtu jāpiemin, ka IVN direktīva neparedz apspriešanos ar 
sabiedrību izpētes (skrīninga) posmā.

Direktīvas par putnu un dabisko dzīvotņu aizsardzību

Saskaņā ar direktīvas par dabisko dzīvotņu aizsardzību 6. panta 3. punktu visos plānos, 
programmās un projektos, kas varētu būtiski ietekmēt Kopienā nozīmīgas teritorijas (kas ir 
noteiktas direktīvā par dabisko dzīvotņu aizsardzību), ir jāveic pienācīgs ietekmes 
novērtējums, ievērojot attiecīgās teritorijas aizsardzības mērķus. Šis noteikums attiecas arī uz 
īpaši aizsargājamām teritorijām, kā noteikts direktīvā par putnu aizsardzību.

Secinājumi

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija nav pilnvarota izvērtēt 
lūgumrakstā minētā projekta atbilstību ES tiesību aktiem vides jomā. Ja lūgumraksta 
iesniedzējs varētu sniegt papildu informāciju, Komisijas dienesti būtu gatavi izskatīt lietu.

Tomēr būtu jāuzsver, ka ES tiesību aktus Bulgārijai piemēro, sākot tikai ar datumu, kad 
Bulgārija pievienojās ES, t. i., ar 2007. gada 1. janvāri, un ka Komisija nevar sākt procedūras 
par nolīgumu pārkāpumiem, kas notikuši pirms minētā datuma.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„2009. gada 14. septembrī Komisija nosūtīja vēstuli kompetentajām Bulgārijas varas iestādēm 
ar prasību saistībā ar lūgumraksta iesniedzēju minētā projekta atbilstību attiecīgajiem vides
acquis. Varas iestāžu atbilde tika saņemta 2009. gada 26. novembrī. Jāatzīmē, ka 2009. gada 
14. septembrī Komisija saņēma arī papildu informāciju no lūgumraksta iesniedzējiem par 
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IVN direktīvas1 piemērojamību šim projektam.

Lūgumraksta iesniedzēji informē Komisiju, ka projekts ir atzīts par piederīgu IVN direktīvas 
II pielikuma 10. punkta e) apakšpunktam. Viņi apgalvo, ka starptautiskā autoceļa E-85 
projekta izstrādes laikā nav notikusi sabiedriska apspriešana ar ietekmētajām pusēm. Viņi 
atsaucas uz sabiedrisko apspriešanu 1993. gadā saistībā ar līdzīgu projektu, kad pieņemtais 
lēmums paredzēja, ka starptautiskais autoceļš E-85, kas šķērso Chehlevtsi, Diado Dianko un
Hristo Smirnenski dzīvojamos rajonus, būtu jālikvidē, jo tas atzīts par neilgtspējīgu un videi 
nedraudzīgu. Lūgumraksta iesniedzēji norāda, ka starptautiskā autoceļa E-85 pašreizējā 
būvniecība ir finansēta ISPA No2006/BG/16/P/PA/003 ietvaros. Viņi uzstāj uz projekta 
finansēšanas un projekta izstrādes pārtraukšanu un visu iespējamo apvedceļu alternatīvu 
sabiedrisku apspriešanu.

Komisija ir izvērtējusi lūgumraksta iesniedzēja prasību, kā arī kompetento varas iestāžu 
atbildi. Tālāk ir sniegti Komisijas novērtējuma secinājumi.

IVN procedūra

Projekts, uz ko atsaucas lūgumraksta iesniedzējs, ir apvedceļa projekts. Šādi projekti ietilpst 
IVN direktīvas I pielikuma 7. punkta c) apakšpunktā vai II pielikuma 10. punkta 
e) apakšpunktā. Varas iestādes ir informējušas Komisiju, ka projekts ir klasificēts Bulgārijas 
vides aizsardzības akta, kurā pārnestas IVN direktīvas prasības, I pielikumā. Līdz ar to IVN 
direktīvas I pielikumā iekļauto projektu gadījumā IVN procedūra ir obligāta un jāveic pirms 
būvatļaujas piešķiršanas.

No Bulgārijas iestāžu atbildes Komisijai noprotams, ka attīstītājs (Valsts ceļu infrastruktūras 
aģentūra — NARI) 2008. gada 13. jūnijā informējis Vides un ūdens ministriju par projekta 
priekšlikumu. Šajā paziņojumā attīstītājs ir norādījis divus alternatīvus maršrutus — „zilo” un
„sarkano”. Ņemot vērā šo informāciju, Vides un ūdens ministrija 2008. gada 23. jūlija vēstulē 
attīstītājam atzinusi, ka projektam būtu jāveic IVN, kā noteikts Vides aizsardzības likuma 
I pielikumā. Tāpat kompetentā iestāde ir izskaidrojusi nepieciešamos pasākumus, kas 
attīstītājam jāveic IVN procedūras ietvaros, piemēram, sabiedrības informēšana, vides 
pārskata sagatavošana, sabiedriskā apspriešana un apspriešana ar kompetentajām iestādēm utt.
Turklāt ir sniegti paskaidrojumi par atbilstības novērtējuma procedūru.

Savukārt 2008. gada novembrī Vides un ūdens ministrija saņēma lūgumrakstu dzīvojamo 
namu rajonu Chehlevtsi, Velchevtsi, Diado Dianko un Hristo Smirnenski, Gabrovo iniciatīvas 
komitejas vārdā. Lūgumraksts pārsūtīts NARI ievērībai. Iestādes ir uzdevušas attīstītājam 
ņemt vērā lūgumraksta iesniedzēju pretenzijas, kad notiks IVN darbības jomas apspriešana. 
Turklāt iniciatīvas komiteja ir informēta, ka kā ietekmētā puse un saskaņā ar Bulgārijas IVN
dekrēta 9. panta 2. punkta nosacījumiem pilsoņi ir tiesīgi rakstiski paust savu interesi par 
projekta priekšlikumu un adresēt to NARI. Pēc tam viņi tiks konsultēti par IVN darbības jomu.
Pilsoņi ir informēti, ka paralēli dalībai darbības jomas noteikšanas procesā viņi ir tiesīgi 
                                               
1 Padomes direktīva 85/337/EEK, OV L 175. 5.7.85., kas grozīta ar Padomes direktīvu 
97/11/EK, OV L 73, 14.3.97., kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 
2003/35/EK, OV L 156, 25.6.3., kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 
2009/31/EK, OV L 140, 5.6.9.
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piedalīties obligātajā sabiedriskajā apspriešanā par IVN ziņojumu un viņu viedoklis tiks ņemts 
vērā, kā nosaka IVN procedūra.

Jāpiezīmē, ka saskaņā ar IVN direktīvas 5. panta 1. punktu attīstītājam jāsniedz IV pielikuma 
informācija „atbilstošā formā … ciktāl:

(a) dalībvalstis uzskata, ka informācija ir atbilstoša attiecīgai piekrišanas procedūras 
stadijai un konkrēta projekta īpašiem raksturlielumiem vai projekta veidam un 
iespējamai ietekmei pakļautajām vides iezīmēm.”

Tādējādi IVN direktīvas 5. panta 2. punkts prasa dalībvalstīm īstenot procedūru (kas zināma 
kā darbības jomas noteikšana), kurā attīstītāji var lūgt kompetento iestāžu padomu par IVN 
procedūras ietvaros iesniedzamo informāciju. Darbības jomas noteikšanas procedūras mērķis 
ir nodrošināt laicīgu saziņu un sadarbību starp attīstītāju un kompetento iestādi galvenajos 
jautājumos saistībā ar IVN direktīvas 5. panta 1. punktā minēto informāciju. Šim procesam 
būtu jānodrošina noteikta IVN laikā sniedzamās informācijas kvalitāte un pilnīgums.

Kompetentās varas iestādes informēja Komisiju, ka 2009. gada 29. janvārī attīstītājs nosūtījis 
apspriešanai Vides un ūdens ministrijā kompetences ietvarus IVN informācijas darbības jomai 
un saturam. 2009. gada 24. februārī Vides un ūdens ministrija sniedza atbildi ar ieteikumiem 
par IVN un atbilstības novērtējuma procedūru darbības jomu. Ir skaidri minēts, ka IVN 
ziņojumā precīzi jānorāda vēlamie un iespējamie maršruti, balstoties uz secinājumiem par 
projekta ietekmi.

Tādējādi IVN ziņojums par projektu vēl ir jāprezentē kompetentajām iestādēm. IVN 
ziņojumam ir jāsniedz alternatīvu analīze un novērtējums, kā arī iespējamās kumulatīvās 
projekta realizācijas sekas. Ievērojot tiesību aktu nosacījumus, pēc tam, kad kompetentās
iestādes būs nodrošinājušas pienācīgu sniegtās informācijas kvalitāti, tā tiks nodota 
sabiedriskajai apspriešanai un uzklausīšanai.

Atbilstības novērtējums

IVN procedūras ietvaros saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas1 6. panta 3. punktu tiek veikta arī 
atbilstības novērtējuma procedūra. Atbilstības novērtējuma procedūra tika uzsākta 2008. gada 
11. jūnijā ar attīstītāja paziņojumu par projektu. Projekts ietekmē četras Kopienas nozīmes 
teritorijas saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu: BG0000610 Reka Iantra, BG0000190 Vitata Stena, 
BG0000399 Bulgarka and BG00001493 Tzentralen Balkan. 2009. gada 29. janvārī Vides un 
ūdens ministrija saņēma kompetences ietvarus IVN ziņojuma darbības jomai un saturam. 
Ziņojumā kā atsevišķs pielikums iekļauti kompetences ietvari atbilstības novērtējumam.
Vides un ūdens ministrija ir izdevusi paziņojumu par kompetences ietvaru tvērumu un saturu 
abiem ziņojumiem. Atbilstības novērtējums vēl nav prezentēts kompetentajām varas 
iestādēm.

Pēc Bulgārijas iestāžu sniegtās informācijas noprotams, ka IVN un atbilstošā novērtējuma 
procedūra joprojām turpinās. Komisijas dienesti, izskatot lūgumraksta iesniedzēja pretenzijas,
nav konstatējuši IVN direktīvas pārkāpumu.”
                                               
1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas 
un floras aizsardzību. OV L 206, 22.7.1992.


