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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1532/2008, adresată de Nikolay Nikolov, de cetățenie bulgară, în 
numele Comitetului de inițiativă al cartierelor rezidențiale Cehlevți, Velcevți, 
Diado DIanko și Hristo Smirnenski din Gabrovo, însoțită de aproximativ 400 de 
semnături, privind construirea și implementarea șoselei de centură proiectate 
pentru partea de vest a orașului Gabrovo, în nord-estul Bulgariei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva construirii șoselei de centură proiectate pentru partea de 
vest a orașului Gabrovo, care va trece prin cartierele de locuințe sus-menționate. Petiționarul 
indică faptul că proiectul va avea efecte negative asupra sănătății populației locale și asupra 
dezvoltării viitoare a cartierelor respective. În plus, acesta subliniază că autoritățile nu au avut 
în vedere și alternative, de exemplu, o șosea de centură la est de Gabrovo sau propunerea care 
a fost înaintată de cunoscutul arhitect Adolf Mussman. Prin urmare, petiționarul solicită 
Parlamentului European să intervină, astfel încât să poată fi efectuate inspecțiile necesare 
pentru a stabili dacă dispozițiile din legislația națională în vigoare, precum și cele din 
legislația UE și din convențiile internaționale la care Bulgaria este parte, au fost respectate în 
privința proiectului supus discuției. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Afirmațiile petiționarului privind încălcarea dispozițiilor de drept intern al Bulgariei nu intră 
în competența Comisiei.
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În ceea ce privește o posibilă încălcare a legislației comunitare în materie de mediu,
petiționarul nu furnizează suficiente elemente pentru a permite Comisiei să evalueze cazul. 
Comisia observă că legislația comunitară este aplicabilă Bulgariei de la data aderării sale la 
UE, respectiv de la 1 ianuarie 2007. Totuși, petiționarul nu menționează data inițierii 
proiectului ce face obiectul prezentei petiții.

Luând în considerare natura și localizarea proiectului, Comisia consideră că pot fi aplicabile 
următoarele directive în vederea evaluării prezentului caz: Directiva 2001/42/CE1 (Directiva 
EEM), Directiva 85/337/CEE2 (Directiva EIM) astfel cum a fost modificată și Directivele 
79/409/CEE3 (Directiva privind păsările) și 92/43/CEE4 (Directiva privind habitatele).

Directiva EEM

La articolul 3 alineatul (2) din directiva EEM se prevede că o evaluare ecologică este 
obligatorie pentru planurile și programele care sunt elaborate, printre altele, pentru 
planificarea transportului și a proiectelor urbanistice și teritoriale și care definesc cadrul 
pentru punerea în aplicare a proiectelor enumerate în anexele I și II din Directiva EIM, 
precum și pentru proiectele ce pot avea efecte asupra siturilor ce necesită o evaluare în 
conformitate cu articolele 6 sau 7 din Directiva privind habitatele.

Trebuie însă semnalat faptul că planurile și programele ce intră în domeniul de aplicare al 
Directivei EEM fac obiectul unei evaluări de mediu în timpul elaborării lor și anterior 
adoptării. Procedura EEM include pregătirea unui raport de mediu, în care sunt identificate 
efectele importante probabile asupra mediului și alternativele rezonabile. Sunt obligatorii 
consultațiile cu publicul larg și cu autoritățile cu competențe specifice în domeniul protecției 
mediului. Prin urmare, raportul de mediu și rezultatele consultărilor ar trebui avute în vedere 
în procedura de luare a deciziei în ceea ce privește respectivul plan sau program.

Petiționarul nu a furnizat informații privind includerea proiectului ce face obiectul prezentei 
petiții, într-un plan sau într-un program pentru care a fost realizată o EEM.

Directiva EIM

Proiectul la care face referire petiționarul este un proiect privind o șosea de centură. Acest tip 
de proiecte intră sub incidența anexei I, punctul 7 litera (c) sau a anexei II, punctul 10 litera 
(e) din Directiva EIM. Însă petiționarul nu furnizează informații din care să reiasă dacă 
                                               
1 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind evaluarea efectelor 
anumitor planuri și programe asupra mediului, JO L 197, 21.7.2001.
2 Directiva 85/337/CEE a Consiliului, JO L 175, 5.7.1985, astfel cum a fost modificată prin 
Directiva 97/11/CE a Consiliului (JO L 73, 14.3.1997) și prin Directiva 2003/35/CE a 
Parlamentului European și Consiliului, JO L 156, 25.6.2003.
3 Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor 
sălbatice, JO L 103, 24.4.1979.
4 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale 
și a speciilor de faună și floră sălbatică. JO L 206, 22.7.1992
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proiectul a făcut obiectul unei proceduri EIM sau dacă a fost emisă o decizie de monitorizare 
de către autoritățile bulgare competente. În acest context, Comisia admite că există două 
posibilități în funcție de clasificarea proiectului (respectiv anexa I sau anexa II la Directiva 
EIM).

În ceea ce privește proiectele prevăzute în anexa I la Directiva EIM, procedura EIM trebuie 
îndeplinită anterior acordării aprobării pentru dezvoltarea proiectului. Este important să se 
sublinieze că, atunci când se realizează o EIM, responsabilul de proiect trebuie să furnizeze 
autorităților competente informații despre proiect și despre impactul acestuia asupra mediului, 
în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) și cu anexa IV la Directiva EIM. Aceste informații 
trebuie să includă, printre altele, o sinteză a principalelor alternative studiate de către 
responsabilul de proiect, precum și precizarea principalelor motive care stau la baza alegerii 
sale, luând în calcul și efectele asupra mediului.

În conformitate cu articolul 6 alineatele (2) și (3) din Directiva EIM, publicul trebuie să aibă 
acces la procesul de luare a deciziei privind proiectele ce sunt supuse unei EIM. De asemenea, 
după luarea unei decizii privind autorizarea sau refuzarea începerii proiectului, autoritățile 
competente informează publicul în conformitate cu procedurile corespunzătoare. Autoritățile 
competente trebuie să furnizeze publicului informații despre principalele motive pe care se 
bazează decizia, inclusiv informații privind participarea publicului la proces.

În ceea ce privește proiectele menționate în Anexa II, necesitatea realizării unei EIM se 
determină fie printr-o examinare de la caz la caz, fie prin valori limită sau criterii stabilite de 
statul membru. Totuși, trebuie menționat că Directiva EIM nu are în vedere consultarea 
publică în etapa monitorizării.

Directiva privind păsările și Directiva privind habitatele

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele, orice plan, 
program sau proiect ce poate avea un efect important asupra siturilor de importanță 
comunitară (definite în cadrul Directivei privind habitatele) trebuie să facă obiectul unei 
evaluări corespunzătoare a respectivului efect, luând în considerare obiectivele de conservare 
a sitului. Această dispoziție se aplică și zonelor de protecție specială, astfel cum se 
reglementează prin Directiva privind păsările.

Având în vedere informațiile prezentate de petiționar, Comisia nu poate evalua dacă proiectul 
ce face obiectul prezentei petiții respectă legislația comunitară în materie de mediu. În cazul 
în care petiționarul poate furniza orice informații suplimentare, serviciile Comisiei sunt 
pregătite să evalueze acest caz.

Totuși, trebuie subliniat că legislația comunitară se aplică în cazul Bulgariei doar cu începere 
de la data aderării sale la UE, 1 ianuarie 2007, și că Comisia nu poate iniția o procedură de 
încălcare a dreptului comunitar pentru procedurile demarate anterior acestei date.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 25 martie 2010
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La 14 septembrie 2009, Comisia a transmis autorităților bulgare competente o scrisoare prin 
care solicita informații în legătură cu conformitatea proiectului menționat de petiționari cu 
legislația comunitară în materie de mediu. Răspunsul autorităților a fost primit la 26 
noiembrie 2009. Ar trebui menționat faptul că, la 14 septembrie 2009, Comisia a primit, de 
asemenea, informații suplimentare din partea petiționarilor referitoare la aplicabilitatea 
Directivei EIM1 pentru acest proiect.

Petiționarii informează Comisia că proiectul a fost identificat ca intrând sub incidența anexei 
II punctul 10 litera (e) la Directiva EIM. Aceștia susțin că nu s-au desfășurat consultări 
publice cu părțile afectate la momentul proiectării șoselei internaționale E-85. Ei se referă la 
consultările publice care au avut loc în 1993 în legătură cu un proiect similar anterior, când s-
a luat decizia ca proiectul de construcție a șoselei internaționale E-85, ce traversează cartierele 
rezidențiale Cehlevți, Diado DIanko și Hristo Smirnenski, să fie abandonat întrucât fusese 
declarat nesustenabil și neecologic. Petiționarii afirmă că execuția șoselei internaționale E-85 
a fost finanțată în cadrul ISPA nr. 2006/BG/16/P/PA/003. Aceștia insistă ca finanțarea și 
lucrările de proiectare să fie oprite și să aibă loc consultări publice privind orice alternative
posibile pentru șoseaua de centură.

Comisia a evaluat afirmațiile petiționarului, împreună cu răspunsul autorităților competente. 
Concluziile evaluării Comisiei sunt prezentate în cele ce urmează.

Procedura EIM

Proiectul la care face referire petiționarul este un proiect de ocolire rutieră. Acest tip de 
proiecte intră sub incidența fie a anexei I punctul 7 litera (c), fie a anexei II punctul 10 litera 
(e) la Directiva EIM. Autoritățile au informat Comisia că proiectul a fost definit ca intrând 
sub incidența anexei I la Legea bulgară privind protecția mediului, care transpune cerințele 
Directivei EIM. În acest scop, în ceea ce privește proiectele de la anexa I enumerate în 
Directiva EIM, procedura EIM este obligatorie și trebuie efectuată înaintea acordării 
autorizației de construcție.

Din răspunsul autorităților bulgare, Comisia înțelege că responsabilul de proiect (Agenția 
Națională pentru Infrastructură Rutieră - ANIR) a notificat Ministerul Mediului și Apei, la 13 
iunie 2008, cu privire la propunerea de proiect. În notificarea sa, responsabilul de proiect a 
menționat două rute alternative - „albastră” și „roșie”. Pe baza acestei informări, Ministerul 
Mediului și Apei a recunoscut prin scrisoarea transmisă la 23 iulie 2008 și adresată 
responsabilului de proiect că proiectul ar trebui să fie supus unei EIM, întrucât intră sub 
incidența anexei I la Legea privind protecția mediului. Mai mult decât atât, autoritatea 
competentă a explicat etapele necesare care trebuie parcurse de responsabilul de proiect în 
cadrul procedurii EIM, de exemplu informarea publicului, pregătirea revizuirii de mediu, 
consultarea publică și consultarea autorităților competente etc. În plus, au fost oferite 
clarificări în legătură cu procedura de evaluare corespunzătoare.

                                               
1 Directiva 85/337/CEE a Consiliului, JO L 175 05.07/85, modificată prin Directiva 97/11/CE 
a Consiliului, JO L 73, 14.03.97, modificată prin Directiva 2003/35/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului, JO L 156, 25.06.03, modificată prin Directiva 2009/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului, JO L 140, 5.6.09.
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Între timp, în noiembrie 2008, Ministerul Mediului și Apei a primit o petiție în numele 
comitetului de inițiativă al cartierelor rezidențiale Cehlevți, Velcevți, Diado DIanko și Hristo 
Smirnenski din Gabrovo. Petiția a fost transmisă mai departe în atenția ANIR. Autoritățile au 
îndemnat responsabilul de proiect să ia în considerare plângerile petiționarilor în cadrul 
consultărilor referitoare la domeniul de aplicare al EIM. În plus, comitetul de inițiativă a fost 
informat că, în calitate de parte afectată și în temeiul prevederilor articolului 9 alineatul (2) 
litera (f) din Ordonanța bulgară privind EIM, cetățenii își pot exprima în scris interesul față de 
proiectul propus și îl pot face cunoscut ANIR. În consecință, aceștia vor fi consultați în 
legătură cu domeniul de aplicare al EIM. Cetățenii au fost informați că, pe lângă participarea 
lor la acest proces, ei au dreptul să participe la consultările publice obligatorii cu privire la 
raportul EIM și că opiniile acestora vor fi luate în considerare, astfel cum prevede procedura 
EIM.

Ar trebui amintit faptul că, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva EIM, 
inițiatorul proiectului trebuie să furnizeze informațiile prevăzute la anexa IV „într-o formă 
adecvată … în măsura în care:

(a) statele membre consideră că informațiile sunt relevante într-un anumit stadiu al 
procedurii de autorizare și pentru anumite caracteristici specifice ale unui anumit 
proiect sau tip de proiect și ale elementelor de mediu care pot fi afectate.”

În consecință, articolul 5 alineatul (2) din Directiva EIM impune statelor membre să pună în 
aplicare o procedură (denumită „scoping” - delimitarea domeniului evaluării) prin care 
inițiatorii proiectului pot solicita autorităților competente recomandări cu privire la 
informațiile care urmează să fie prezentate în cadrul procedurii EIM. Scopul acestei proceduri 
este de a garanta un contact și o cooperare timpurie între responsabilul de proiect și autoritatea 
competentă privind elementele cheie legate de informațiile la care se face referire la articolul 
5 alineatul (1) din Directiva EIM. Acest proces este destinat să asigure calitatea și caracterul 
complet al informațiilor care urmează să fie furnizate în cursul EIM.

La 29 ianuarie 2009, autoritățile competente au informat comisia că inițiatorul proiectului a 
transmis spre consultare Ministerului Mediului și Apei mandatul pentru domeniul de aplicare 
și conținutul informațiilor EIM. La 24 februarie 2009, Ministerul Mediului și Apei au răspuns 
oferind orientări în legătură cu domeniul de aplicare al EIM și procedurile de evaluare 
corespunzătoare. S-a menționat în mod explicit că raportul EIM ar trebui să precizeze clar 
rutele preferabile și posibile, pe baza concluziilor privind impactul proiectului. 

Prin urmare, raportul EIM încă mai trebuie să fie adus în atenția autorităților competente. 
Raportul EIM ar trebui să ofere o analiză și o evaluare a alternativelor, precum și eventualele 
efecte cumulative ce rezultă în urma executării proiectului. În temeiul prevederilor legislației, 
după ce autoritățile competente vor asigura calitatea informațiilor prezentate, raportul va 
deveni accesibil pentru consultări și audieri publice.

Evaluarea corespunzătoare

În cadrul procedurii EIM, se va realiza, de asemenea, o procedură de evaluare 
corespunzătoare, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele1. 
                                               
1 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale 
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Procedura de evaluare corespunzătoare a fost inițiată la 11 iunie 2008, printr-o notificare a 
proiectului de către inițiatorul proiectului. Proiectul afectează patru situri de importanță 
comunitară (SIC), în temeiul Directivei privind habitatele: BG0000610 Reka Iantra, 
BG0000190 Vitata Stena, BG0000399 Bulgarka și BG00001493 Tzentralen Balkan. La 29 
ianuarie 2009, Ministerul Mediului și Apei a primit mandatul pentru domeniul de aplicare și 
conținutul raportului EIM în care a fost inclus, ca anexă distinctă, mandatul pentru evaluarea 
corespunzătoare. Ministerul Mediului și Apei a emis o declarație privind domeniul de aplicare 
și conținutul mandatelor pentru ambele rapoarte. Evaluarea corespunzătoare urmează să fie 
prezentată autorităților competente.

Pe baza informațiilor furnizate de autoritățile bulgare, se pare că EIM și procedura de evaluare 
corespunzătoare sunt încă în curs de desfășurare. Serviciile Comisiei nu au identificat nicio 
încălcare a Directivei EIM în legătură cu afirmațiile petiționarului.

                                                                                                                                                  
și a speciilor de faună și floră sălbatică. JO L 206, 22.7.1992.


