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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1788/2009, του M.T., βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εργοστάσιο παραγωγής ασφάλτου στο Σεβλίεβο της Βουλγαρίας

Αναφορά 0634/2010, του Momchil Minchev, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης πολιτών «Sevlievo for All», σχετικά με την 
κατασκευή μονάδας παραγωγής ασφάλτου εντός της περιοχής του δικτύου 
Natura 2000, Βίντιμα, η οποία βρίσκεται πλησίον της πόλης Σεβλίεβο στη 
Βουλγαρία, και τις συναφείς παραβιάσεις των περιβαλλοντικών 
διατάξεων της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς 1788/2009

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ασφάλτου στην 
πόλη Σεβλίεβο, η οποία γειτνιάζει άμεσα με προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 
2000 (Vidima - BG0000618). Ο αναφέρων επισημαίνει ότι το εργοστάσιο ασφάλτου θα έχει 
καταστροφικές επιπτώσεις στην προστατευόμενη περιοχή και στον ποταμό Βίντιμα, και ότι 
συνιστά κατάφωρη παραβίαση των διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. 
Επίσης αναφέρεται στις σοβαρές συνέπειες στην υγεία των κατοίκων και επισημαίνει ότι το 
έργο θα έχει καταστροφικές συνέπειες στην ανεκτίμητης αξίας αρχιτεκτονική κληρονομιά της 
περιοχής, στην οποία περιλαμβάνεται η παλαιά πέτρινη γέφυρα του ποταμού Ρίσιτσα. Ως εκ 
τούτου ο αναφέρων ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να 
διασφαλισθεί η διακοπή του εν λόγω έργου.

Περίληψη της αναφοράς 0634/2010

Ο αναφέρων αναφέρεται στην κατασκευή μονάδας παρασκευής ασφάλτου στην περιοχή του 
δικτύου Natura 2000 Βίντιμα (BG0000618), η οποία βρίσκεται πλησίον της πόλης Σεβλίεβο
στη βόρεια Βουλγαρία, καθώς και στις συναφείς παραβιάσεις των περιβαλλοντικών 
διατάξεων της ΕΕ. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι αρμόδιες αρχές αγνόησαν τις πολυάριθμες 
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διαμαρτυρίες των ενδιαφερόμενων πολιτών και τη γνωμοδότηση του πολεοδόμου του 
Σεβλίεβο, όπου τονίζεται ότι ο τοπικός πληθυσμός χρησιμοποιεί την εν λόγω περιοχή για 
σκοπούς αναψυχής και ότι η κατασκευή της μονάδας παραγωγής ασφάλτου θα την 
μετατρέψει σε βιομηχανική περιοχή. Ο αναφέρων ισχυρίζεται επίσης ότι δεν διενεργήθηκε 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο και, ως εκ τούτου, ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι θα διακοπεί η κατασκευή του.

2. Παραδεκτό

Αναφορά 1788/2009: χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Μαρτίου 2010. 
Αναφορά 0634/2010: χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Οκτωβρίου 2010.

Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής για την αναφορά 1788/2009, που ελήφθη στις 24 Ιουνίου 
2010.

Η αναφορά έχει ως αντικείμενο την εγκριθείσα κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής 
ασφαλτικού σκυροδέματος στην περιοχή του Σεβλίεβο, που εντάσσεται στο δίκτυο Natura 
2000 (τόπος κοινοτικής σημασίας «Vidima - BG0000618»), και την απόφαση των τοπικών 
αρχών να καταρτίσουν λεπτομερές διαρθρωτικό σχέδιο (ΛΔΣ) για τον εκ νέου χαρακτηρισμό 
γης για τον σκοπό αυτόν. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι το σχέδιο θα βλάψει σοβαρά τον τόπο 
και δεν θα έπρεπε να έχει εγκριθεί, όπως καταδεικνύεται από γνωμοδοτήσεις 
εμπειρογνωμόνων που αγνοήθηκαν. Ο αναφέρων επισημαίνει επίσης τις αρνητικές 
επιπτώσεις του σχεδίου σε άλλα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής, 
καθώς και στην ανθρώπινη υγεία και σε άλλες δραστηριότητες στη γύρω περιοχή. Κατά 
συνέπεια, ζητείται να διακοπεί η εκτέλεση του σχεδίου και να διερευνηθεί η νομιμότητα των 
εγκρίσεων.

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι, παρά τη δήλωση ότι «οι επιπτώσεις στην προστατευόμενη 
περιοχή θα είναι μόνιμες και παρατεταμένες», η περιφερειακή επιθεώρηση περιβάλλοντος 
και υδάτων του Βέλικο Τάρνοβο έδωσε τη συγκατάθεσή της στην επενδυτική πρόταση 
(απόφαση αριθ. 13/ C-OC/2009 αριθ. 437/13 Μαρτίου 2009). Ανεξάρτητα από τη δυσμενή 
γνώμη που εξέφρασε η επιτροπή εμπειρογνωμόνων την οποία όρισε ο δήμαρχος και τη 
γνωμοδότηση του επικεφαλής αρχιτέκτονα του δήμου, ο δήμαρχος του Σεβλίεβο ενέκρινε την 
εκπόνηση του ΛΔΣ, στόχος του οποίου ήταν να αλλάξει η χρήση της γης και να μετατραπεί η 
γεωργική έκταση σε χώρο κατάλληλο για την κατασκευή της μονάδας παραγωγής 
ασφαλτικού σκυροδέματος.

Σχόλια της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Από τις πληροφορίες που παρέχονται στην αναφορά προκύπτει ότι η περιοχή του σχεδίου 
εντάσσεται στον τόπο κοινοτικής σημασίας «Vidima - BG0000618» που ορίστηκε για το 
δίκτυο Natura 2000, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ1 για τους οικοτόπους. Επομένως, η 

                                               
1  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
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τοποθεσία απολαύει του καθεστώτος προστασίας που προβλέπεται από το άρθρο 6 της 
οδηγίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας, κάθε σχέδιο το 
οποίο είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο του δικτύου Natura 2000, 
καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον 
τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του, και μπορεί να εγκριθεί μόνον αφού 
πιστοποιηθεί ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται. 
Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν επίσης στην περίπτωση της εν λόγω μονάδας παραγωγής
ασφάλτου και αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων βουλγαρικών αρχών να συμμορφωθούν 
πλήρως με αυτές.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/42/ΕΚ1 (οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική 
εκτίμηση, οδηγία ΣΠΕ), πραγματοποιείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα 
σχέδια και προγράμματα, που εκπονούνται, μεταξύ άλλων, για χωροταξία ή χρήση του 
εδάφους και τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων που 
απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ2 (οδηγία ΕΠΕ), ή για τα 
οποία, λόγω των συνεπειών που ενδέχεται να έχουν σε ορισμένους τόπους, απαιτείται 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας για 
τους οικοτόπους.  

Από τις πληροφορίες που παρέχει ο αναφέρων σχετικά με την κατασκευή της μονάδας 
παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, και λαμβάνοντας υπόψη τον κατάλογο σχεδίων που 
απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ, δεν φαίνεται ότι η κατασκευή της 
μονάδας ασφάλτου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΕΠΕ.

Ωστόσο, καθώς ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η κατασκευή της μονάδας ασφάλτου θα 
επηρεάσει περιοχές του δικτύου Natura 2000, για τις οποίες μπορεί να είναι απαραίτητη η 
διεξαγωγή εκτίμησης δυνάμει του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, τότε εφαρμόζεται η 
οδηγία ΣΠΕ. Κατά συνέπεια, τα σχέδια και τα προγράμματα που καλύπτονται από αυτήν 
υποβάλλονται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την εκπόνησή τους και πριν 
από την έγκρισή τους. Η οδηγία ΣΠΕ είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Η διαδικασία 
περιλαμβάνει την εκπόνηση περιβαλλοντικής έκθεσης, στην οποία εντοπίζονται οι 
ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και λογικές εναλλακτικές 
δυνατότητες. Η πραγματοποίηση διαβουλεύσεων με το κοινό και τις αρχές που έχουν ειδικές 
περιβαλλοντικές αρμοδιότητες είναι υποχρεωτική. Τα αποτελέσματα της δημόσιας 
διαβούλευσης και η περιβαλλοντική έκθεση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων επί του σχετικού σχεδίου ή προγράμματος.

Ο αναφέρων δεν αναφέρει αν το ΛΔΣ αποτέλεσε αντικείμενο περιβαλλοντικής εκτίμησης 
                                               
1 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, ΕΕ L 
197 της 21.7.2001.
2 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 175 της 5.7.1985, όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 73 της 14.3.1997, όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 156 της 
25.6.2003, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, ΕΕ L 140 της 5.6.09.
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σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας ΣΠΕ.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η οδηγία για τους οικοτόπους δεν απαγορεύει την ανάπτυξη 
οικονομικών δραστηριοτήτων σε περιοχή που εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000. Ωστόσο, η 
απόφαση σχετικά με οποιαδήποτε νέα εξέλιξη πρέπει να βασίζεται σε κατάλληλη εκτίμηση 
και να συμμορφώνεται πλήρως με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 6 
παράγραφος 3 της οδηγίας. Από τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων, δεν μπορεί να 
συναχθεί το συμπέρασμα ότι διεξήχθη κατάλληλη εκτίμηση. 

Συμπεράσματα

Προκειμένου να μπορέσει να διερευνήσει δεόντως τους ισχυρισμούς του αναφέροντος, η 
Επιτροπή προτίθεται να επικοινωνήσει με τις βουλγαρικές αρχές, ώστε να συγκεντρώσει 
πληροφορίες όσον αφορά τη συμμόρφωση με την εφαρμοστέα περιβαλλοντική νομοθεσία της 
ΕΕ, και συγκεκριμένα με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2001/42/ΕΚ. Πρόκειται να ζητήσει 
επίσης από τον αναφέροντα να παράσχει πιο συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την 
ενδεχόμενη βλάβη στην εν λόγω περιοχή του δικτύου Natura 2000. 

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ) για τις αναφορές 1788/2009 και 0634/2010, που 
ελήφθη στις 29 Μαρτίου 2011.

Όπως συμπεραίνεται στην προηγούμενη ανακοίνωση, προκειμένου να συγκεντρώσει 
ακριβέστερες πληροφορίες και να διερευνήσει δεόντως τη συμμόρφωση του ανωτέρω έργου 
με την εφαρμοστέα περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, και ειδικότερα με τις οδηγίες 
92/43/ΕΟΚ και 2001/42/ΕΚ, η Επιτροπή επικοινώνησε με τις βουλγαρικές αρχές την 1η 
Ιουλίου 2010, και στις 30 Ιουνίου 2010 απέστειλε αίτηση στον αναφέροντα για τη 
συμπλήρωση εντύπου καταγγελίας.

Οι βουλγαρικές αρχές απάντησαν στις 14 Σεπτεμβρίου 2010, αλλά η Επιτροπή δεν έχει λάβει 
μέχρι στιγμής απάντηση από τον αναφέροντα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις αρχές, η Επιτροπή είναι σε θέση να 
συμπεράνει τα εξής:

- Όσον αφορά τη συμμόρφωση του έργου για την κατασκευή της μονάδας παραγωγής 
ασφαλτικού σκυροδέματος με τις απαιτήσεις της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους, οι 
περιφερειακές αρχές εξέδωσαν την απόφαση αριθ. 13/C-OC/2009, η οποία κατέληγε στο 
συμπέρασμα ότι το έργο δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στους οικοτόπους και τα είδη του 
τόπου κοινοτικής σημασίας «Vidima - BG0000618». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το 
οικόπεδο στο οποίο θα κατασκευαστεί και θα δραστηριοποιείται η μονάδα βρίσκεται εκτός 
και μακριά από την τοποθεσία των προστατευόμενων οικοτόπων. Η απόφαση προέβλεπε 
επίσης ορισμένες προϋποθέσεις και μέτρα μετριασμού που θα πρέπει να τηρούνται και να 
εφαρμόζονται. Επιπλέον, το έργο δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο διοικητικών ή δικαστικών 
προσφυγών.

- Όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας ΣΠΕ, η Επιτροπή ζήτησε από τις αρχές περαιτέρω 
διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας ΣΠΕ σε σχέση με το λεπτομερές 
διαρθρωτικό σχέδιο (ΛΔΣ).
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Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα παράσχει ενημέρωση για τη συμπληρωματική απάντηση των βουλγαρικών 
αρχών σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας ΣΠΕ.

5. Απάντηση της Επιτροπής, η οποία ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Όπως είχε συμπεράνει στην προηγούμενή της απάντηση η Επιτροπή, το τελευταίο προς 
διασαφήνιση ζήτημα σε σχέση με τη συμμόρφωση του έργου κατασκευής μονάδας 
παραγωγής ασφάλτου κοντά στο Σεβλίεβο με το περιβαλλοντικό κεκτημένο της ΕΕ 
αφορούσε το αν το λεπτομερές διαρθρωτικό σχέδιο (ΛΔΣ) εναρμονίζεται με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2001/42/EΚ (οδηγία ΣΠΕ). Η επιτροπή ζήτησε επιπλέον πληροφορίες επ’ αυτού από 
τις βουλγαρικές αρχές. Έχοντας εξετάσει την απάντησή τους, η Επιτροπή είναι σε θέση να 
συμπεράνει ότι δεν υπήρχε υποχρέωση να εκπονηθεί εκτίμηση με βάση την οδηγία ΣΠΕ 
σχετικά με το λεπτομερές διαρθρωτικό σχέδιο: 

 Αποκλειστικό αντικείμενο αυτού του σχεδίου ήταν η κατασκευή της μονάδας 
παρασκευής ασφάλτου, πράγμα που δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της 
οδηγίας ΕΠΕ. Ως εκ τούτου το άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο α), της οδηγίας ΕΠΕ 
δεν είναι εφαρμοστέο.

 Το σχέδιο δεν κρίνεται ότι έχει σοβαρό αντίκτυπο στον τόπο κοινοτικής σημασίας 
«Vidima - BG0000618» και επομένως δεν απαιτείται εκτίμηση με βάση το άρθρο 6 ή 
7 της οδηγίας για τους οικοτόπους. Ως εκ τούτου το άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο 
β), της οδηγίας ΣΠΕ δεν είναι εφαρμοστέο.

Η Επιτροπή επομένως θεωρεί ότι το έργο κατασκευής μονάδας παρασκευής ασφάλτου στην 
περιοχή Τσακάλα δεν παραβιάζει την ενωσιακή νομοθεσία για το περιβάλλον.


