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Betreft: Verzoekschrift 1532/2008 by Nikolay Nikolov (Bulgarian), ingediend door 
Nikolay Nikolov (Bulgaarse nationaliteit), namens "The Initiative Committee of 
the residential quarters Chehlevtsi, Velchevtsi, Diado Dianko and Hristo 
Smirnenski, Gabrovo" en ongeveer 400 medeondertekenaars, over het plannen en 
uitvoeren van het rondwegproject ten westen van de stad Gabrovo in het 
noordoosten van Bulgarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen het geplande traject van de rondweg ten westen van Gabrovo, dat 
door de bovengenoemde woonwijken loopt. Indiener voert aan dat het project een negatieve 
invloed op de gezondheid van de plaatselijke bevolking en op de toekomstige ontwikkeling 
van deze woonwijken zal hebben. Hij benadrukt verder dat de overheid geen alternatieve 
mogelijkheden heeft overwogen, bv. een rondweg ten oosten van Gabrovo of het concept dat 
door de bekende architect Adolf Mussman werd uitgewerkt. Indiener verzoekt daarom het 
Europees Parlement om in te grijpen, zodat het benodigde toezicht kan worden uitgeoefend 
om vast te stellen of bepalingen in de nationale wetgeving en de wetgeving van de EU en 
internationale afspraken die Bulgarije heeft ondertekend, bij dit project zijn nageleefd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009.

De Commissie is niet bevoegd een oordeel te vellen over de mogelijk slechte naleving van de 
Bulgaarse wet, waarvan volgens indiener sprake is.
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Indiener levert niet genoeg elementen die zouden wijzen op een inbreuk op de communautaire 
milieuwetgeving, zodat de Commissie dit geval niet kan beoordelen. De Commissie wijst 
erop dat de communautaire wetgeving in Bulgarije van toepassing is sinds de datum van 
toetreding tot de EU, te weten 1 januari 2007. Indiener geeft echter niet aan wanneer het 
initiatief tot het project in kwestie werd genomen.

In verband met de aard en de locatie van het project neemt de Commissie aan dat de volgende 
richtlijnen van toepassing zouden kunnen zijn voor een beoordeling van het geval: Richtlijn 
2001/42/EG1 (SEA-richtlijn), Richtlijn 85/337/EEG2 (EIA-richtlijn), als gewijzigd, en de 
Richtlijnen 79/409/EEG3 (Vogelrichtlijn) en 92/43/EEG4 (Habitatrichtlijn).

SEA-richtlijn

Volgens artikel 3 van de SEA-richtlijn moeten plannen en programma's die onder andere 
betrekking hebben op vervoer, stadsplanning, ruimtelijke ordening of grondgebruik en het 
kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor de in bijlage I en II van 
de EIA-richtlijn genoemde projecten, alsmede projecten die naar alle waarschijnlijkheid 
gevolgen hebben voor locaties waarvoor een rapportage vereist is, volgens de artikelen 6 of 7 
van de Habitatrichtlijn, worden onderworpen aan een milieueffectrapportage.

Er zij op gewezen dat voor de plannen en programma's die onder de SEA-richtlijn vallen, een 
milieueffectrapportage vereist is in de voorbereidingsfase, voor de goedkeuring. De SEA-
procedure omvat de opstelling van een milieurapport, waarin de mogelijk aanzienlijke 
gevolgen op het milieu alsmede redelijke alternatieven worden vermeld. Er moet verplicht 
overleg worden gevoerd met belanghebbenden en met de autoriteiten die een bijzondere 
verantwoordelijkheid dragen voor het milieu. Het milieurapport en de uitkomst van het 
overleg moeten een rol spelen in het besluitvormingsproces van het plan of programma.

Indiener vermeldt niet of het project in kwestie deel uitmaakt van een plan of programma 
waarvoor een SEA is uitgevoerd.

EIA-richtlijn

Het project waarop indiener doelt, is een rondwegproject. Dit soort projecten valt onder 
bijlage I, punt 7, letter c) dan wel onder bijlage II, punt 10, letter c) van de EIA-richtlijn.
Indiener vermeldt echter niet of voor het project een EIA-procedure heeft plaatsgehad of dat 
de bevoegde Bulgaarse autoriteiten een screeningbesluit hebben uitgevaardigd Commissie 
stelt vast dat er twee mogelijkheden zijn, afhankelijk van de indeling van het project zelf 

                                               
1 Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beoordeling van de gevolgen voor 
het milieu van bepaalde plannen en programma's, PB 197 van 21.7.2001.
2 Richtlijn 85/337/EEG, PB L 175 van 5.7.1985, gewijzigd door Richtlijn 97/11/EG van de Raad, PB L 73 van 
14.3.1997, gewijzigd door Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad, PB L 156 van 
25.6.2003.
3 Richtlijn van de Raad van 2 april 1979 over het behoud van de vogelstand, PB L 103 van 25.4.1979.
4 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992, over de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna, PB L 206 van 22.7.1992.
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(bijlage I of bijlage II van de EIA-richtlijn).

Voor projecten die vallen onder bijlage I van de EIA-richtlijn, moet de EIA-procedure worden 
uitgevoerd alvorens de toekenning van de vergunning voor het project plaatsvindt. Er zij op 
gewezen dat bij de uitvoering van een EIA de projectontwikkelaar de bevoegde autoriteiten 
informatie moet verstrekken over het project en over de gevolgen ervan voor het milieu, zoals 
is vastgelegd in artikel 5, lid 3 en bijlage IV van de EIA-richtlijn. De informatie omvat onder 
andere een schets van de belangrijkste alternatieve mogelijkheden die de ontwikkelaar heeft 
onderzocht en een indicatie van de belangrijkste argumenten voor zijn keuze, waarbij 
rekening is gehouden met de milieueffecten.

Volgens artikel 6, lid 2 en 3 van de EIA-richtlijn wordt het publiek betrokken bij het 
besluitvormingsproces van projecten waarvoor een EIA wordt uitgevoerd. Wanneer een 
besluit tot goedkeuring of weigering van een vergunning is genomen, stellen de bevoegde 
autoriteiten het publiek daarvan volgens de vereiste procedures op de hoogte. De bevoegde 
autoriteiten informeren het publiek over de belangrijkste argumenten en overwegingen, 
waarop het besluit gebaseerd is, en over de participatie van het publiek.

Voor de projecten die onder bijlage II vallen, wordt de noodzaak voor een EIA bepaald door 
een onderzoek van elk geval afzonderlijk of door drempels of criteria die door de lidstaten 
zijn vastgesteld. Vermeld dient te worden dat de EIA-richtlijn niet voorziet in overleg met 
belanghebbenden tijdens de screeningfase.

Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn

Volgens artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn moet voor alle plannen, programma's en 
projecten die eventueel aanzienlijke gevolgen hebben voor gebieden van communautair 
belang (genoemd in de Habitatrichtlijn) een adequate prognose worden opgesteld van die 
gevolgen, rekening houdend met de instandhoudingsdoeleinden voor het gebied. Deze 
bepaling geldt tevens voor de bijzondere beschermingszones, die in de Vogelrichtlijn worden 
genoemd.

Uitgaande van de informatie van indiener kan de Commissie niet vaststellen of het project in 
kwestie in overeenstemming is met het milieuacquis van de Unie. Indien indiener verdere 
bijzonderheden kan vermelden, kunnen de diensten van de Commissie het geval nader 
beoordelen.

Er zij op gewezen dat de communautaire wetgeving pas sinds 1 januari 2007, de dag van de 
toetreding van Bulgarije tot de Unie, van toepassing is en dat de Commissie geen zaken 
aanhangig kan maken voor procedures die voor die datum zijn gestart.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

De Commissie heeft op 14 september 2009 een verzoek om informatie gestuurd naar de 
bevoegde Bulgaarse autoriteiten in verband met de vraag of het door indieners genoemde 
project in overeenstemming is met het relevante milieuacquis. Het antwoord van de 
autoriteiten is ontvangen op 26 november 2009. Opgemerkt moet worden dat de Commissie 
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op 14 september 2009 ook aanvullende informatie van indieners heeft ontvangen over de 
toepasselijkheid van de EIA-richtlijn1 op dit project.

Indieners berichten de Commissie dat is vastgesteld dat het project onder Bijlage II, punt 10, 
letter e) van de EIA-richtlijn valt. Zij beweren dat er geen openbare raadplegingen hebben
plaatsgevonden met de betrokken partijen tijdens de ontwerpfase van de internationale weg 
E-85. Zij verwijzen naar openbare raadplegingen in 1993 met betrekking tot een eerder 
soortgelijk project, toen werd besloten dat de aanleg van de internationale weg E-85 door de 
woonwijken Chehlevtsi, Diado Dianko en Hristo Smirnenski niet door kon gaan, omdat het 
project onhoudbaar en niet milieuvriendelijk was. Indieners zeggen dat de huidige aanleg van 
de internationale weg E-85 is gefinancierd vanuit het ISPA-programma onder nummer 
2006/BG/16/P/PA/003. Zij dringen erop aan dat de financiering en de voorbereidingen voor 
het project worden gestaakt en dat er openbare raadplegingen plaatsvinden voor alle 
mogelijke alternatieven voor een rondweg.

De Commissie heeft de beweringen van indiener en het antwoord van de bevoegde 
autoriteiten beoordeeld. De conclusies van de beoordeling door de Commissie worden 
hieronder uiteengezet.

EIA-procedure

Het project waarop indiener doelt is een rondwegproject. Dit soort projecten valt onder 
Bijlage I, punt 7, letter c), dan wel onder Bijlage II, punt 10, letter e) van de EIA-richtlijn. De 
autoriteiten hebben aan de Commissie laten weten dat het project is geclassificeerd als een
project dat valt onder Bijlage I van de Bulgarian Environmental Protection Act, de Bulgaarse 
Milieubeschermingswet, waarin de voorschriften van de EIA-richtlijn zijn omgezet. Daarom 
moet voor projecten die vallen onder Bijlage I van de EIA-richtlijn, de EIA-procedure worden 
uitgevoerd en wel voordat de vergunning wordt verleend.

De Commissie begrijpt uit het antwoord van de Bulgaarse autoriteiten dat de 
projectontwikkelaar (het Nationaal Bureau voor wegeninfrastructuur, NARI) het ministerie 
van Milieu en Water op 13 juni 2008 op de hoogte heeft gesteld van het projectvoorstel. De 
projectontwikkelaar heeft in zijn mededeling twee alternatieve trajecten aangegeven: "blauw" 
en "rood". Gelet op deze informatie heeft het ministerie van Milieu en Water op 23 juli 2008 
per brief aan de projectontwikkelaar laten weten dat het project onderworpen moest worden 
aan een milieueffectbeoordeling, aangezien het project valt onder Bijlage I van de 
Milieubeschermingswet. Bovendien heeft de bevoegde autoriteit uitgelegd welke 
noodzakelijke stappen de projectontwikkelaar moest nemen in het kader van de EIA-
procedure, zoals het verschaffen van informatie aan het publiek, het voorbereiden van de 
milieu-evaluatie, openbare raadpleging, raadpleging van de bevoegde autoriteiten, enzovoort.
Daarnaast is duidelijkheid verschaft met betrekking tot de procedure voor passende 
beoordeling.

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG, PB L 175 van 5.7.1985, gewijzigd door Richtlijn 97/11/EG van de Raad, PB L 73 van 
14.3.1997, gewijzigd door Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad, PB L 156 van 
25.6.2003, gewijzigd door Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad, PB L 140 van 
5.6.2009.
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Ondertussen ontving het ministerie van Milieu en Water in november 2008 een verzoekschrift 
namens "The Initiative Committee of the residential quarters Chehlevtsi, Velchevtsi, Diado 
Dianko and Hristo Smirnenski, Gabrovo". Het verzoekschrift is doorgestuurd naar het NARI.
De autoriteiten hebben de projectontwikkelaar opgedragen de beweringen van de 
ondertekenaars in aanmerking te nemen bij de raadplegingen met betrekking tot de 
afbakening van de milieueffectbeoordeling. Verder is het Initiative Committee ervan op de 
hoogte gesteld dat de burgers, als betrokken partij en krachtens de bepalingen van artikel 9, 
lid 2, onder f van de Bulgaarse EIA-verordening, hun belangen met betrekking tot het 
projectvoorstel schriftelijk mogen indienen bij het NARI. Zij zullen dan vervolgens worden 
geraadpleegd met betrekking tot de afbakening van de milieueffectbeoordeling. De burgers 
zijn geïnformeerd dat zij, naast deelname aan de afbakeningsprocedure, ook recht hebben op 
deelname aan de verplichte openbare raadplegingen met betrekking tot het EIA-verslag en dat 
hun mening in aanmerking zal worden genomen zoals vereist in de EIA-procedure.

Er zij op gewezen dat de projectontwikkelaar krachtens artikel 5, lid 1 van de EIA-richtlijn de 
in Bijlage IV bedoelde informatie moet verstrekken "in passende vorm… voor zover:

a) de lidstaten deze informatie van belang achten in een bepaald stadium van de 
vergunningsprocedure en voor de specifieke kenmerken van een specifiek project of 
van een projecttype en van het milieu dat hierdoor kan worden beïnvloed."

Bijgevolg wordt in artikel 5, lid 2 van de EIA-richtlijn bepaald dat lidstaten een procedure 
invoeren (de zogenaamde afbakeningsprocedure), waarbij projectontwikkelaars de bevoegde 
autoriteiten om advies kunnen vragen over de informatie die verstrekt moet worden volgens 
de EIA-procedure. Het doel van de afbakeningsprocedure is ervoor te zorgen dat er in een 
vroeg stadium overleg en samenwerking tussen de ontwikkelaar en de bevoegde autoriteiten 
plaatsvindt over de belangrijkste zaken met betrekking tot de informatie als bedoeld in 
artikel 5, lid 1 van de EIA-richtlijn. Dit proces is bedoeld om een zekere kwaliteit en 
volledigheid te waarborgen van de informatie die gedurende de milieueffectbeoordeling moet 
worden verstrekt.

De bevoegde autoriteiten hebben de Commissie laten weten dat de ontwikkelaar de 
onderzoeksopdracht voor de afbakening en de inhoud van het EIA-verslag op 29 januari 2009 
voor raadpleging naar het ministerie van Milieu en Water heeft gestuurd. In antwoord hierop 
heeft het ministerie van Milieu en Water op 24 februari 2009 richtlijnen verstrekt voor de 
afbakening van de milieueffectbeoordeling en de procedures voor passende beoordeling. Er is 
nadrukkelijk vermeld dat in het EIA-verslag duidelijk moet staan welk traject de voorkeur 
heeft en wat de andere mogelijke trajecten zijn, gebaseerd op de conclusies over de effecten 
van het project.

Het EIA-verslag over het project moet nog worden ingediend bij de bevoegde autoriteiten.
Het EIA-verslag moet een analyse en een beoordeling van de alternatieven bevatten, alsmede 
de mogelijke cumulatieve effecten van de uitvoering van het project. Overeenkomstig de 
bepalingen van de wetgeving zal de ingediende informatie, na een kwaliteitscontrole door de 
bevoegde autoriteiten, beschikbaar komen voor openbare raadplegingen en hoorzittingen.

Passende beoordeling
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Als onderdeel van de EIA-procedure wordt ook een procedure voor passende beoordeling
uitgevoerd, krachtens artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn1. De procedure voor passende 
beoordeling is gestart op 11 juni 2008 met een aanmelding van het project door de 
ontwikkelaar. Het project heeft betrekking op vier gebieden van communautair belang 
volgens de Habitatrichtlijn: BG0000610 Reka Iantra, BG0000190 Vitata Stena, BG0000399 
Bulgarka en BG00001493 Tzentralen Balkan. Het ministerie van Milieu en Water heeft op 
29 januari 2009 de onderzoeksopdracht voor de afbakening en de inhoud van het EIA-verslag
ontvangen, waarin in een aparte bijlage de onderzoeksopdracht voor de passende beoordeling 
is opgenomen. Het ministerie van Milieu en Water heeft een verklaring afgegeven over de 
afbakening en de inhoud van de onderzoeksopdracht voor beide verslagen. Het verslag van de 
passende beoordeling moet nog worden ingediend bij de bevoegde autoriteiten.

Uit de door de Bulgaarse autoriteiten verstrekte informatie valt op te maken dat de 
milieueffectbeoordeling en de procedure voor passende beoordeling nog lopen. De diensten 
van de Commissie hebben geen schending van de EIA-richtlijn vastgesteld in verband met de 
beweringen van indiener.

                                               
1 Richtlijn 92/43/EG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna. PB L 206 van 22.7.1992.


