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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1788/2009 af M.T., bulgarsk statsborger, om en asfaltfabrik i 
Sevlievo i Bulgarien

Andragende 0634/2010 af Momchil Minchev, bulgarsk statsborger, for 
borgersammenslutningen "Sevlievo for alle", om opførelsen af en 
asfaltfabrik i Natura 2000-området Vidima i nærheden af byen Sevlievo i 
Bulgarien og de dermed forbundne overtrædelser af EU's 
miljøbestemmelser

1. Sammendrag af andragende 1788/2009

Andrageren protesterer mod opførelsen af en asfaltfabrik i byen Sevlievo i umiddelbar nærhed 
af et beskyttet Natura 2000-område (Vidima - BG0000618). Andrageren påpeger, at 
asfaltfabrikken vil have katastrofale indvirkninger på det beskyttede område og floden 
Vidima, og at den er i eklatant modstrid med bestemmelserne i EU's miljølovgivning. Han 
henviser tillige til de alvorlige følger for lokalbefolkningens sundhed, og til at projektet vil 
gribe ødelæggende ind i områdets uvurderlige arkitektoniske arv, herunder den gamle stenbro 
over Risitsa-floden. Andrageren anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at gribe ind med 
henblik på at sikre, at projektet bliver stoppet.

Sammendrag af andragende 0634/2010

Andrageren henviser til opførelsen af en asfaltfabrik i Natura 2000-området Vidima 
(BG0000618) i nærheden af byen Sevlievo i det nordlige Bulgarien og de dermed forbundne 
overtrædelser af EU's miljøbestemmelser. Andrageren påpeger, at de ansvarlige myndigheder 
har ignoreret de berørte borgeres utallige protester og udtalelsen fra Sevlievo's stadsarkitekt, 
hvori denne understreger, at lokalbefolkningen benytter den pågældende lokalitet til 
rekreative formål, og at opførelsen af asfaltfabrikken vil omdanne den til et industriområde. 
Andrageren hævder tillige, at der ikke er foretaget en vurdering af projektets indvirkninger på 
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miljøet, og han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at sikre, at det pågældende projekt 
bliver stoppet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 1788/2009: opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. marts 2010). 
Andragende 0634/2010: opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. oktober 2010).

Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar til 1788/2009, modtaget den 24. juni 2010.

"Andragendet drejer sig om den godkendte opførelse af en fabrik til produktion af asfaltbeton 
i området Sevlievo, der ligger inden for et Natura 2000-område (lokalitet af 
fællesskabsbetydning - "Vidima - BG0000618"), og de lokale myndigheders beslutning om at 
udarbejde en detaljeret strukturplan med henblik på at omklassificere arealer til det 
pågældende formål. Andrageren hævder, at projektet vil påføre den pågældende lokalitet 
betydelig skade og ikke skulle have været godkendt, som det fremgår af ekspertudtalelser, der 
er blevet siddet overhørig. Andrageren henviser også til projektets negative indvirkning på 
andre miljø- og kulturværdier i området og på menneskers sundhed og andre aktiviteter i dets 
nærhed. Der anmodes derfor om, at projektet stoppes, og at godkendelsernes gyldighed 
undersøges.

Andrageren påpeger, at det regionale inspektorat for miljø og vand i Veliko Tarnovo har givet 
sit samtykke til investeringsforslaget (beslutning nr. 13/ C-OC/2009, nr. 437/13. marts 2009) 
på trods af en udtalelse om, at "indvirkningen på det beskyttede område vil være permanent 
og langvarig". Borgmesteren i kommunen Sevlievo har på trods af den negative holdning, 
som et ekspertudvalg nedsat af borgmesteren selv har afgivet, og den udtalelse, som 
kommunens chefarkitekt har afgivet, godkendt udarbejdelsen af den detaljerede strukturplan, 
der har til formål at ændre arealanvendelse af landbrugsjorden til en passende lokalitet for 
opførelse af en fabrik til produktion af asfaltbeton.

Kommissionens bemærkninger til andragendet

Ud fra oplysningerne i andragendet hører projektområdet under lokaliteten af 
fællesskabsbetydning "Vidima - BG0000618", der er udpeget til at indgå i Natura 2000-nettet 
i henhold til habitatdirektivet 92/43/EØF1. Lokaliteten er derfor omfattet af 
beskyttelsesordningen i henhold til direktivets artikel 6. Specifikt gælder i henhold til 
habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, at alle planer eller projekter, som i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke den pågældende Natura 2000-lokalitet 
væsentligt, skal vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til 
bevaringsmålsætningerne for denne, og de kan først godkendes, når det er sikret, at de ikke 
skader lokalitetens tilstand. Disse krav gælder også i forbindelse med den omhandlede 
asfaltfabrik, og det er de bulgarske kompetente myndigheders ansvar fuldt ud at overholde 
disse.

                                               
1  Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EFT L 206 af 
22.7.1992.
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I betragtning af ovenstående skal det bemærkes, at i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 
2001/42/EF1 (direktivet om strategisk miljøvurdering, SMV) skal der foretages en 
miljøvurdering af planer og programmer, som bl.a. udarbejdes for fysisk planlægning eller 
arealudnyttelse, og som fastsætter en ramme for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der 
er opført i bilag I og II til direktiv 85/337/EØF2 (direktivet om miljøindvirkningsvurdering, 
VVM), eller som på grund af sandsynligheden for, at de kan få en væsentlig indvirkning på 
lokaliteten, anses for at kræve en vurdering i henhold til habitatdirektivets artikel 6 eller 7.  

Ud fra de oplysninger, som andrageren fremlægger vedrørende opførelsen af 
asfaltbetonfabrikken, og under hensynstagen til listen over projekter i bilag I og II til VVM-
direktivet, ser det ikke ud til, at opførelsen af anlægget er omfattet af dette direktiv.

Eftersom andrageren imidlertid hævder, at opførelsen af asfaltanlægget vil påvirke Natura 
2000-lokaliteter, hvor det kan være nødvendigt at foretage en vurdering i henhold til artikel 6 
i direktiv 92/43/EØF, er direktivet om strategisk miljøvurdering gældende. Planer og 
programmer, der er omfattet heraf, skal følgelig underkastes en miljøvurdering under 
udarbejdelsen, og inden de vedtages. SMV-direktivet er af proceduremæssig karakter. 
Proceduren omfatter udarbejdelse af en miljørapport, hvor de sandsynlige væsentlige 
indvirkninger på miljøet og rimelige alternativer indkredses. Høringer af offentligheden og 
myndigheder med særligt ansvar på miljøområdet er obligatoriske. Der bør tages hensyn til 
resultaterne af den offentlige høring og miljørapporten i beslutningsproceduren i forbindelse 
med den respektive plan eller det respektive program.

Andrageren oplyser ikke, om den detaljerede strukturplan har gennemgået en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til bestemmelserne i SMV-direktivet.

Kommissionen påpeger, at habitatdirektivet ikke forbyder udviklingen af økonomiske 
aktiviteter inden for et Natura 2000-område. Beslutningen om ny udvikling skal dog være 
baseret på en behørig vurdering og fuldt ud overholde ovennævnte bestemmelser i direktivets 
artikel 6, stk. 3. Ud fra andragerens oplysninger kan det ikke konkluderes, at der er blevet 
gennemført en behørig vurdering. 

Konklusioner

For at kunne undersøge andragerens klager på behørig vis vil Kommissionen kontakte de 
bulgarske myndigheder med henblik på at indhente oplysninger om overholdelsen af EU's 
gældende miljølovgivning, navnlig direktiv 92/43/EØF og 2001/42/EF. Den vil desuden 
anmode andrageren om mere specifikke beviser for den potentielle skade på den omhandlede 
Natura 2000-lokalitet." 

4. Kommissionens svar for andragende 1788/2009 og 0634/2010, modtaget den 
29. marts 2011.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers 
indvirkning på miljøet, EFT L 197 af 21.7.2001.
2 Rådets direktiv 85/337/EØF, EFT L 175 af 5.7.1985, ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF, EFT L 73 af 
14.3.1997, ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF, EUT L 156 af 25.6.2003, ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF, EUT L 140 af 5.6.2009.



PE445.615v03-00 4/5 CM\887583DA.doc

DA

"Som konkluderet i den tidligere meddelelse kontaktede Kommissionen den 1. juli 2010 de 
bulgarske myndigheder for at indsamle mere nøjagtige oplysninger og grundigt undersøge 
ovennævnte fabriks overholdelse af gældende EU-miljølovgivning, og navnlig direktiv 
92/43/EØF og 2001/42/EF, og sendte den 30. juni en anmodning til andrageren om at udfylde 
en klageformular.

De bulgarske myndigheder svarede den 14. september 2010, men Kommissionen har indtil 
videre ikke modtaget noget svar fra andrageren.

Ifølge oplysninger, som myndighederne har fremsendt, kan Kommissionen konkludere 
følgende:

Med hensyn til om projektet vedrørende fabrikken til produktion af asfaltbeton overholder 
kravene i habitatdirektivet, 92/43/EØF, udstedte de regionale myndigheder beslutning 
nr. 13/C-OC/2009, som konkluderede, at anlægget ikke vil have en væsentlig indvirkning på 
habitater og arter på lokaliteten af fællesskabsbetydning "Vidima – BG0000618". Ifølge 
oplysningerne ligger jordstykket, hvor opførelse og drift vil finde sted, uden for og langt fra 
beliggenheden af beskyttede habitater. Beslutningen fastlagde også nogle betingelser og 
afhjælpningsforanstaltninger, der skal respekteres og gennemføres. Desuden har projektet 
ikke været genstand for administrative eller juridiske appeller.

Med hensyn til anvendelsen af SMV-direktivet bad Kommissionen myndighederne om en 
nærmere redegørelse om anvendelsen af SMV-direktivet med hensyn til den detaljerede 
strukturplan.

Konklusion

Kommissionen vil rapportere om det yderligere svar fra de bulgarske myndigheder 
vedrørende anvendelsen af SMV-direktivet."

5. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

Som det blev konkluderet i den seneste meddelelse, er der endnu et spørgsmål, som mangler 
at blive afklaret vedrørende projektet om opførelse af en asfaltfabrik i nærheden af Sevlievo 
og projektets efterlevelse af den etablerede EU-ret på miljøområdet, nemlig hvorvidt den 
detaljerede strukturplan er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2001/42/EF 
(SMV-direktivet). Kommissionen udbad sig i denne forbindelse yderligere oplysninger fra de 
bulgarske myndigheder. Efter at have behandlet det bulgarske svar, kan Kommissionen 
konkludere, at der ikke gjaldt nogen forpligtelse til at foretage en vurdering i henhold til 
SMV-direktivet, for så vidt angår den detaljerede strukturplan: 

 Planens eneste formål var opførelsen af asfaltbetonfabrikken, som ikke er opført i 
bilag I eller II til VVM-direktivet. Artikel 3, stk. 2, litra a), i SMV-direktivet, finder 
derfor ikke anvendelse.

 Planen vurderes ikke at have en betydelig indvirkning på lokaliteten af 
fællesskabsbetydning, "Vidima - BG0000618", og en vurdering i medfør af artikel 6 
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og 7 i habitatsdirektivet er følgelig ikke påkrævet. Som konsekvens heraf finder artikel 
3, stk. 2, litra b), i SMV-direktivet, ikke anvendelse.

Det er derfor Kommissionens opfattelse, at projektet om opførelsen af en asfaltfabrik i 
Chakala-området ikke er i modstrid med EU's miljølovgivning.


