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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1532/2008, którą złożył Nikołaj Nikołow (Bułgaria) w imieniu komitetu 
inicjatywy dzielnic mieszkalnych Chehlevtsi, Velchevtsi, Diado Dianko i Hristo 
Smirnenski miasta Gabrowo, z około 400 podpisami, w sprawie planowania 
i realizacji proponowanego przedsięwzięcia dotyczącego budowy obwodnicy 
na zachód od miasta Gabrowo w północno-wschodniej Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje przeciwko planowanej trasie obwodnicy na zachód od miasta 
Gabrowo, która będzie przebiegała przez wyżej wymienione obszary mieszkalne. Składający 
petycję uważa, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie miało negatywny wpływ na zdrowie 
ludności i przyszły rozwój obszarów mieszkalnych, o których mowa w petycji. Podkreśla 
również, że władze nie rozpatrzyły alternatywnych rozwiązań, np. obwodnicy na wschód 
od Gabrowa czy też propozycji zgłoszonej przez znanego architekta Adolfa Mussmana. 
W związku z powyższym składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o interwencję, która umożliwi przeprowadzenie niezbędnego przeglądu w celu określenia, 
czy spełniono dotyczące przedsięwzięcia przepisy krajowe i wspólnotowe oraz porozumienia 
międzynarodowe, do których przystąpiła Bułgaria.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Przedstawione przez składającego petycję zarzuty dotyczące nieprzestrzegania bułgarskiego 
prawa nie należą do kompetencji Komisji.
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Natomiast jeśli chodzi o ewentualne naruszenie prawodawstwa WE w dziedzinie ochrony 
środowiska naturalnego, składający petycję nie podał wystarczających informacji, które 
pozwoliłyby Komisji na ocenę sprawy. Komisja odnotowuje, że prawodawstwo 
WE ma zastosowanie do Bułgarii od daty jej przystąpienia do UE, czyli od 1 stycznia 2007 r. 
Składający petycję nie podał jednak, kiedy rozpoczęto prace nad przedsięwzięciem, o którym 
mowa w petycji.

Ze względu na charakter i lokalizację przedsięwzięcia Komisja uważa, że przy ocenie sprawy 
zastosowanie mogą mieć następujące dyrektywy: dyrektywa 2001/42/WE1 (w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów na środowisko), zmieniona dyrektywa 85/337/EWG2

(w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 
na środowisko naturalne) oraz dyrektywa 79/409/EWG3 (dyrektywa ptasia) i dyrektywa 
92/43/EWG4 (dyrektywa siedliskowa).

Dyrektywa w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko

Zgodnie z art. 3 dyrektywy w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów
na środowisko ocenie takiej podlegają plany i programy przygotowywane m.in. 
dla transportu, zagospodarowania przestrzennego lub użytkowania gruntu i ustalające ramy 
przyszłego zezwolenia na inwestycję dotyczącego projektów wymienionych w załącznikach 
I i II do dyrektywy w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne, a także projekty mogące wpływać na tereny 
uznane za wymagające oceny na podstawie art. 6 lub 7 dyrektywy siedliskowej.

Należy zauważyć, że plany i programy objęte dyrektywą w sprawie oceny wpływu niektórych 
planów i programów na środowisko wymagają przeprowadzenia takiej oceny w etapie 
przygotowania, przed przyjęciem do realizacji. Procedura oceny wpływu na środowisko 
obejmuje przygotowanie sprawozdania dotyczącego środowiska, w którym wskazać należy 
prawdopodobny istotny wpływ na środowisko i racjonalne rozwiązania alternatywne. 
Obowiązkowo przeprowadzane są konsultacje ze społeczeństwem i z organami 
odpowiedzialnymi za sprawy środowiska. Następnie sprawozdanie dotyczące środowiska oraz 
wyniki konsultacji należy uwzględnić w procesie podejmowania decyzji w kwestii danego 
planu lub programu.

Składający petycję nie poinformował, czy zakwestionowane przez niego przedsięwzięcie 
włączono do planu lub programu, w odniesieniu do którego przeprowadzono ocenę wpływu 
na środowisko.

Dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Przedsięwzięcie wzmiankowane przez składającego petycję to projekt obwodnicy. Tego 

                                               
1 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu niektórych planów i 
programów na środowisko, Dz.U. L 197 z 21.7.2001.
2 Dyrektywa Rady 85/337/EWG, Dz.U. L 175 z 5.7.1985, zmieniona dyrektywą Rady 97/11/WE, Dz.U. L 73 z 
14.3.1997 r., zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE, Dz.U. L 156 z 25.6.2003.
3 Dyrektywa Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, Dz.U. L 103 z 25.4.1979.
4 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory, Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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rodzaju projekty objęte są załącznikiem I pkt 7 lit. c) lub załącznikiem II pkt 10 lit. e) 
dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Składający petycję nie 
poinformował jednak, czy projekt poddano procedurze oceny oddziaływania na środowisko 
ani czy właściwe organy bułgarskie wydały decyzję w sprawie weryfikacji. W tym świetle 
zdaniem Komisji istnieją dwie możliwości, w zależności od klasyfikacji samego projektu 
(załącznik I lub załącznik II do dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko).

W przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku do I dyrektywy w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko procedurę oceny należy przeprowadzić przed wydaniem 
zezwolenia na inwestycję. Należy podkreślić, że w przypadku przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko wykonawca projektu zobowiązany jest podać właściwym 
organom informacje o projekcie i jego wpływie na środowisko zgodnie z art. 5 ust. 3 
i z załącznikiem IV do dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Informacje 
te powinny m.in. zawierać zarys głównych alternatywnych rozwiązań rozpatrzonych przez 
wykonawcę i wskazywać główne powody dokonanego przez niego wyboru, 
z uwzględnieniem skutków dla środowiska.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3 dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
społeczeństwo uczestniczy w procesie decyzyjnym dotyczącym przedsięwzięcia poddanego 
ocenie oddziaływania na środowisko. Ponadto jeżeli podjęto decyzję o wydaniu lub odmowie 
wydania zezwolenia na inwestycję, to właściwe organy informują społeczeństwo, stosując 
odpowiednie procedury. Właściwe organy muszą poinformować społeczeństwo o głównych 
przyczynach i względach, na których oparto wydaną decyzję, w tym o udziale społeczeństwa.

W przypadku projektów wymienionych w załączniku II konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko określa się, analizując odrębnie poszczególne przypadki 
lub stosując progi lub kryteria ustanowione przez państwo członkowskie. Należy jednak 
wspomnieć, że dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie przewiduje 
konsultacji ze społeczeństwem na etapie weryfikacji.

Dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa

Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej wszystkie plany, programy i przedsięwzięcia, 
które mogą mieć znaczny wpływ na obszary mające szczególne znaczenie dla Wspólnoty 
(wskazane zgodnie z dyrektywą siedliskową), muszą być poddane odpowiedniej ocenie tego 
wpływu, przy uwzględnieniu celów ochrony danego obszaru. Zgodnie z dyrektywą ptasią 
przepis ten ma zastosowanie także do obszarów specjalnej ochrony.

Na podstawie informacji podanych przez składającego petycję Komisja nie jest w stanie 
ocenić, czy przedsięwzięcie, o którym mowa w petycji, jest zgodne z dorobkiem WE 
w zakresie ochrony środowiska. Jeżeli składający petycję może przedłożyć wszelkie 
dodatkowe informacje, to służby Komisji są gotowe dokonać ponownej oceny sprawy.

Należy jednak zaznaczyć, że prawodawstwo WE ma zastosowanie do Bułgarii dopiero 
od daty jej przystąpienia do UE, czyli od 1 stycznia 2007 r., i że Komisja nie może wszcząć 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu 
do procedur rozpoczętych przed tą datą.
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4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

W dniu 14 września 2009 r. Komisja przesłała pismo do właściwych władz bułgarskich, 
zwracając się o przekazanie informacji na temat zgodności przedsięwzięcia wspomnianego 
przez składających petycję z odnośnym środowiskowym dorobkiem prawnym. Odpowiedź 
od władz otrzymano w dniu 26 listopada 2009 r. Należy też zaznaczyć, że w dniu 14 września 
2009 r. Komisja otrzymała też od składających petycję informacje dodatkowe dotyczące 
zastosowania dyrektywy OOŚ1 w odniesieniu do przedmiotowego przedsięwzięcia.

Składający petycję informują Komisję, że stwierdzono, iż przedmiotowe przedsięwzięcie 
wchodzi w zakres załącznika II pkt 10 lit. e) dyrektywy OOŚ. Twierdzą oni, że w trakcie 
wytyczania drogi międzynarodowej E-85 nie doszło do konsultacji społecznych 
z zainteresowanymi stronami. Składający petycję odnoszą się do konsultacji 
ze społeczeństwem, które odbyły się w 1993 roku w związku z realizacją poprzedniego 
podobnego przedsięwzięcia, kiedy to podjęto decyzję, iż należy zaniechać budowy drogi 
międzynarodowej E-85, przebiegającej przez dzielnice mieszkalne Chehlevtsi, Diado Dianko 
i Hristo Smirnenski, ponieważ rozwiązanie to uznano za niezrównoważone i nieprzyjazne dla 
środowiska. Składający petycję twierdzą, że obecnie budowa drogi międzynarodowej E-85 
jest finansowana w ramach projektu ISPA nr 2006/BG/16/P/PA/003. Składający petycję 
nalegają, żeby wstrzymać finansowanie oraz prace projektowe związane z tym 
przedsięwzięciem oraz przeprowadzić konsultacje ze społeczeństwem w sprawie wszystkich 
możliwych alternatyw dla obwodnicy.

Komisja oceniła twierdzenia składających petycję w kontekście odpowiedzi właściwych 
władz. Wnioski z oceny Komisji są przedstawione poniżej.

Procedura OOŚ

Przedsięwzięcie wzmiankowane przez składającego petycję to projekt obwodnicy. Tego 
rodzaju projekty objęte są załącznikiem I pkt 7 lit. c) lub załącznikiem II pkt 10 lit. e) 
dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Władze poinformowały Komisję, 
że uznano, iż przedmiotowe przedsięwzięcie wchodzi w zakres załącznika I do bułgarskiej 
Ustawy o ochronie środowiska, transponującej wymogi dyrektywy OOŚ. W tym kontekście, 
w odniesieniu do przedsięwzięć wymienionych w I do dyrektywy OOŚ, procedura OOŚ jest 
obowiązkowa i musi zostać przeprowadzona przed wydaniem zezwolenia na inwestycję.

Na podstawie odpowiedzi władz bułgarskich Komisja rozumie, że w dniu 13 czerwca 2008 r. 
wykonawca (Krajowa Agencja ds. Infrastruktury Drogowej – NARI) powiadomił 
Ministerstwo Środowiska i Gospodarki Wodnej o wniosku projektowym. W swoim 
powiadomieniu wykonawca wskazał dwa alternatywne trasy – „niebieski” i „czerwony”.
Mając na uwadze tę informację, Ministerstwo Środowiska i Gospodarki Wodnej, pismem 
z dnia 23 lipca 2008 r., wyraziło podziękowanie i przekazało wykonawcy, że przedmiotowe 
przedsięwzięcie, jako wchodzące w zakres załącznika I do Ustawy o ochronie środowiska, 
powinno być przedmiotem OOŚ. Ponadto właściwy organ wyjaśnił, jakie niezbędne kroki 

                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG, Dz.U. L 175 z 5.7.1985, zmieniona dyrektywą Rady 97/11/WE, Dz.U. L 73 z 
14.3.1997, zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE, Dz.U. L 156 z 25.6.2003, 
zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE, Dz.U. L 140 z 5.6.2009.
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musi poczynić wykonawca w ramach procedury OOŚ, np. przekazać informacje opinii
publicznej, przygotować przegląd środowiskowy, konsultacje ze społeczeństwem oraz 
z właściwymi władzami itd. Ponadto przekazano wyjaśnienia dotyczące procedury 
odpowiedniej oceny.

Jednocześnie, w listopadzie 2008 roku, Ministerstwo Środowiska i Gospodarki Wodnej
otrzymało petycję sporządzoną w imieniu komitetu inicjatywnego dzielnic mieszkalnych 
Chehlevtsi, Velchevtsi, Diado Dianko i Hristo Smirnenski miasta Gabrowo. Przedmiotową 
petycję przekazano do wglądu do NARI. Władze poinstruowały wykonawcę, by wziął 
pod uwagę twierdzenia dotyczące zakresu OOŚ przedstawione przez składających petycję 
w trakcie konsultacji. Ponadto komitet inicjatywny poinformowano, że jako strona 
zainteresowana i zgodnie z przepisami art. 9 ust. 2 bułgarskiego zarządzenia w sprawie OOŚ, 
obywatele mogą w formie pisemnej wyrazić zainteresowanie wnioskiem projektowym 
i zgłosić je NARI. W rezultacie zostaną z nimi przeprowadzone konsultacje w odniesieniu 
do zakresu OOŚ. Obywateli poinformowano, że oprócz udziału w procesie określania zakresu 
mają prawo uczestniczyć w obowiązkowych konsultacjach ze społeczeństwem dotyczących 
sprawozdania w sprawie OOŚ, a ich opinia zostanie wzięta pod uwagę, jak wymaga tego 
procedura OOŚ.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy OOŚ wykonawca musi dostarczyć 
informacje określone w załączniku IV „we właściwej formie (…) w zakresie, w jakim:

a) państwa członkowskie uznają, że te informacje są odpowiednie dla danego etapu 
procedury zezwolenia i dla szczególnych cech określonego przedsięwzięcia lub typu 
przedsięwzięcia oraz dla cech środowiskowych, które mogą być naruszone”.

Dlatego w art. 5 ust. 2 dyrektywy OOŚ wymaga się, by państwa członkowskie wdrażały
procedurę (znaną jako określanie zakresu), w ramach której wykonawcy mogą zwrócić się 
do właściwych władz o poradę w sprawie informacji, jakie mają zostać przedłożone w ramach 
procedury OOŚ. Celem procedury określania zakresu jest zapewnienie na wczesnym etapie 
kontaktu i współpracy wykonawcy z właściwym organem w kluczowych kwestiach 
związanych z informacjami wyszczególnionymi w art. 5 ust. 1 dyrektywy OOŚ. Proces ten 
zmierza do zapewnienia pewnego poziomu jakości i kompletności informacji, jakie mają 
zostać przekazane w trakcie procedury OOŚ.

Właściwe władze poinformowały Komisję, że w dniu 29 stycznia 2009 r. wykonawca przesłał 
do Ministerstwa Środowiska i Gospodarki Wodnej do konsultacji specyfikację dotyczącą 
zakresu i treści informacji związanych z OOŚ. W dniu 24 lutego 2009 r. Ministerstwo 
Środowiska i Gospodarki Wodnej udzieliło odpowiedzi, przekazując wytyczne na temat 
zakresu OOŚ oraz procedur odpowiedniej oceny. Wyraźnie zaznaczono, że sprawozdanie 
w sprawie OOŚ powinno, w oparciu o konsultacje dotyczące oddziaływania przedsięwzięcia, 
jasno określać preferowane i możliwe trasy.

A zatem sprawozdanie w sprawie OOŚ dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia wciąż 
ma zostać przekazane do wiadomości właściwych władz. Sprawozdanie w sprawie OOŚ
powinno zawierać analizę i ocenę alternatyw, jak również określać możliwe skumulowane 
skutki realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie z przepisami odnośnego prawodawstwa 
po zapewnieniu przez właściwe władze dobrej jakości przedłożonych informacji zostaną one 
udostępnione w celu przeprowadzenia konsultacji ze społeczeństwem oraz przesłuchań.
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Odpowiednia ocena

Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej1 w ramach procedury OOŚ przeprowadzana 
jest też procedura odpowiedniej oceny. Procedura odpowiedniej oceny została zainicjowana 
w dniu 11 czerwca 2008 r. wraz ze złożeniem przez wykonawcę powiadomieniem 
o przedsięwzięciu. Przedsięwzięcie to oddziałuje na cztery tereny mające znaczenie 
dla Wspólnoty i wytyczone na mocy dyrektywy siedliskowej: BG0000610 Reka Iantra, 
BG0000190 Vitata Stena, BG0000399 Bulgarka oraz BG00001493 Tzentralen Balkan. 
W dniu 29 stycznia 2009 r. Ministerstwo Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymało 
specyfikację dotyczącą zakresu i treści sprawozdania w sprawie OOŚ, w którym, w odrębnym 
załączniku, zawarto specyfikację dotyczącą odpowiedniej oceny. Ministerstwo Środowiska 
i Gospodarki Wodnej wydało oświadczenie w sprawie zakresu i treści specyfikacji 
w odniesieniu do obu sprawozdań. Sprawozdanie w sprawie odpowiedniej oceny nadal 
ma zostać przedstawione właściwym władzom.

Na podstawie informacji przekazanych przez władze bułgarskie można sądzić, że procedury 
OOŚ i odpowiedniej oceny nadal trwają. W związku z twierdzeniami składających petycję 
służby Komisji nie ustaliły żadnego naruszenia dyrektywy OOŚ.

                                               
1 Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 
flory. Dz.U. L 206 z 22.7.1992.


