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Ref.: Petiția nr. 1788/2009, adresată de M.T., de cetățenie bulgară, privind o fabrică 
de asfalt din Sevlievo, Bulgaria

Petiția nr. 0634/2010, adresată de Momchil Minchev, de cetățenie bulgară, în 
numele asociației cetățenilor „Sevlievo for All”, privind construirea unei 
fabrici de asfalt în regiunea Vidima din rețeaua Natura 2000, în apropiere de 
orașul Sevlievo din Bulgaria și încălcarea implicită a dispozițiilor UE în 
domeniul mediului

1. Rezumatul petiției nr. 1788/2009

Petiționarul protestează împotriva construirii unei fabrici de asfalt în orașul Sevlievo, în 
imediata apropiere a unui sit protejat din cadrul rețelei Natura 2000 (Vidima - BG0000618). 
Petiționarul subliniază faptul că fabrica de asfalt va avea un impact catastrofal asupra zonei 
protejate și a râului Vidima și că această situație reprezintă o încălcare flagrantă a legislației 
comunitare în materie de mediu. De asemenea, el face referire la urmările serioase pe care 
această construcție le-ar avea asupra sănătății populației locale și la faptul că proiectul va avea 
efecte dezastruoase asupra patrimoniului arhitectural inestimabil din zonă, inclusiv asupra 
vechiului pod de piatră de pe râul Risitsa. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului 
European să intervină pentru a se asigura că proiectul respectiv va fi sistat.

Rezumatul petiției nr. 0634/2010

Petiționarul face referire la construirea fabricii de asfalt în regiunea Vidima (BG0000618) din 
rețeaua Natura 2000, în apropiere de orașul Sevlievo, din nordul Bulgariei și la încălcarea 
implicită a dispozițiilor UE în domeniul mediului. Petiționarul subliniază faptul că autoritățile 
responsabile au ignorat nenumăratele proteste ale cetățenilor afectați și părerea arhitectului 
orașului Sevlievo, care a subliniat faptul că populația locală folosește zona respectivă în scop 
recreativ și că fabrica de asfalt ar transforma această zonă într-o zonă industrială. De 
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asemenea, petiționarul susține că pentru acest proiect nu s-a efectuat niciun studiu de impact 
asupra mediului și, prin urmare, solicită Parlamentului European să asigure sistarea 
proiectului respectiv.

2. Admisibilitate

Petiția 1788/2009: declarată admisibilă la 19 martie 2010. 
Petiția 0634/2010: declarată admisibilă la 8 octombrie 2010.

Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei privind petiția nr. 1788/2009, primit la 24 iunie 2010

Petiția se referă la proiectul aprobat de construcție a unei fabrici de beton asfaltic în zona 
Sevlievo, în perimetrul unui sit Natura 2000 (situl de importanță comunitară „Vidima -
BG0000618”), precum și la decizia autorităților locale de a elabora un plan structural detaliat 
(PSD) pentru a realoca terenuri în acest scop. Petiționarul susține că proiectul va avea efecte 
majore asupra sitului și nu ar fi trebuit aprobat, după cum o atestă și opiniile experților, care 
nu au fost luate în considerare. De asemenea, petiționarul face referire la impactul negativ al 
proiectului asupra patrimoniului de mediu și cultural din zonă, precum și asupra sănătății 
populației și a altor activități din apropiere. În consecință, se solicită sistarea proiectului și 
investigarea legalității autorizărilor.

Petiționarul subliniază că, deși a apreciat că „impactul asupra zonei protejate va fi permanent 
și extins”, Inspectoratul Regional pentru Mediu și Ape - Veliko Tarnovo a aprobat proiectul 
de investiții prin Decizia nr. 13/ C-OC/2009 nr. 437/13 martie 2009. În ciuda avizului negativ 
exprimat de comitetul de experți desemnat de primar, și neținând cont de opinia arhitectului 
șef al municipalității, primarul din Sevlievo a autorizat elaborarea PSD, cu obiectivul de a 
schimba destinația terenurilor agricole pentru a constitui un teren adecvat în vederea 
construirii unei fabrici de beton asfaltic.

Observațiile Comisiei privind petiția

Din informațiile prezentate în petiție, zona în care ar urma să fie implementat proiectul este 
situată în cadrul sitului de importanță comunitară „Vidima - BG0000618”, desemnat pentru a 
face parte din rețeaua Natura 2000 în temeiul Directivei 92/43/CEE privind habitatele1. Situl 
beneficiază, așadar, de un regim de protecție stabilit în temeiul articolului 6 din directivă. În 
special, conform articolului 6 alineatul (3) din directivă, orice plan sau proiect care ar putea 
afecta în mod semnificativ situl Natura 2000, per se sau în combinație cu alte planuri sau 
proiecte, trebuie supus unei evaluări corespunzătoare, în funcție de obiectivele de conservare 
ale sitului și poate fi autorizat doar după ce se constată că nu are efecte negative asupra 
integrității sitului respectiv. Aceste cerințe se aplică și în cazul fabricii de asfalt respective și 
este responsabilitatea autorităților competente bulgare să se asigure că se respectă cerințele.

Având în vedere cele menționate anterior, trebuie menționat că, în conformitate cu articolul 3 
                                               
1  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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alineatul (2) din Directiva 2001/42/CE1 (Directiva SEA), planurile și proiectele elaborate, 
inter alia, pentru planificarea urbană și rurală sau utilizarea terenului și care definesc cadrul în 
care punerea în aplicare a proiectelor enumerate în anexele I și II la Directiva 85/337/CEE2

(Directiva EIA) va putea fi autorizată în viitor sau pentru care, având în vedere efectele 
probabile asupra împrejurimilor, este necesară o evaluare în temeiul articolelor 6 și 7 din 
Directiva Habitate, fac obiectul unei evaluări de mediu.  

Din informațiile furnizate de petiționar referitoare la construirea unei fabrici de beton asfaltic 
și având în vedere lista proiectelor din anexa I și II la Directiva EIA, nu reiese că o astfel de 
construcție ar intra sub incidența Directivei EIA.

Totuși, potrivit petiționarului, construirea fabricii de asfalt ar afecta un sit din cadrul rețelei 
Natura 2000, situație în care ar fi necesară evaluarea prevăzută la articolul 6 din Directiva 
92/43/CEE, astfel că Directiva SEA ar deveni aplicabilă în acest caz. Prin urmare, planurile și 
programele la care se face referire în directivă fac obiectul unei evaluări de mediu în 
momentul elaborării și înainte de adoptarea acestora. Directiva SEA are un caracter 
procedural. Procedura include elaborarea unui raport de mediu, care identifică posibilele 
efecte semnificative asupra mediului și alternativele viabile. Este obligatorie consultarea 
publicului și a autorităților responsabile în materie de mediu. Rezultatele consultării publice și 
ale raportului de mediu trebuie avute în vedere în cadrul procedurii decizionale legate de 
planul sau programul respectiv.

Petiționarul nu indică dacă PSD a făcut sau nu obiectul unei evaluări de mediu în temeiul 
dispozițiilor Directivei SEA.

Comisia subliniază că Directiva Habitate nu interzice desfășurarea de activități economice în 
perimetrul unui sit Natura 2000. Totuși, decizia privind desfășurarea oricărei noi activități 
trebuie să se bazeze pe o evaluare adecvată și să respecte pe deplin dispozițiile articolului 6 
alineatul (3) din directivă. Din informațiile furnizate de petiționar, nu se poate concluziona că 
s-a efectuat o evaluare adecvată. 

Concluzii

Pentru a putea investiga în mod corespunzător alegațiile petiționarului, Comisia va contacta 
autoritățile bulgare pentru a obține informații legate de conformitatea cu legislația comunitară 
aplicabilă în materie de mediu, în special cu Directivele 92/43/CEE și 2001/42/CE. Aceasta 
va solicita, de asemenea, petiționarului să îi transmită dovezi mai concrete ale posibilelor 
efecte asupra sitului respectiv din cadrul rețelei Natura 2000. 

4. Răspunsul Comisiei (REV) privind petițiile nr. 1788/2009 și nr. 0634/2010, primit la 
29 martie 2011

După cum s-a conchis în răspunsul anterior, pentru a dispune de informații mai precise și a 
                                               
1 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 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, modificată de Directiva 97/11/CE a Consiliului, JO L 
73, 14.3.1997, modificată de Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului, JO L 156, 
25.6.2003, modificată de Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului, JO L 140, 5.6.2009.
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verifica în mod corespunzător conformitatea proiectului de dezvoltare susmenționat cu 
legislația UE aplicabilă în materie de mediu, în special Directivele 92/43/CEE și 2001/42/CE, 
Comisia a contactat autoritățile bulgare la 1 iulie 2010, iar la 30 iunie 2010 a transmis 
petiționarului o cerere de completare a unui formular de depunere a unei plângeri.

Autoritățile bulgare au răspuns la 14 septembrie 2010, dar Comisia nu a primit niciun răspuns 
din partea petiționarului până în prezent.

Pe baza informațiilor primite de la autorități, Comisia poate concluziona următoarele:

- În ceea de privește conformitatea proiectului de construcție a fabricii de beton asfaltic cu 
cerințele Directivei 92/43/CEE privind habitatele, autoritățile regionale au emis Decizia nr. 
13/C-OC/2009, care stabilește că proiectul de dezvoltare nu va avea un impact semnificativ 
asupra habitatelor și speciilor din situl de importanță comunitară „Vidima - BG0000618”. 
Conform informațiilor, suprafața de construcție și funcționare se situează în afara 
amplasamentului habitatelor protejate și departe de acestea. De asemenea, decizia prevedea 
anumite condiții și măsuri de atenuare care trebuie respectate și puse în aplicare. În plus, 
proiectul nu a făcut obiectul vreunui recurs administrativ sau judiciar.

- În ceea ce privește aplicarea Directivei SEA, Comisia a solicitat autorităților clarificări 
suplimentare cu privire la aplicarea Directivei SEA, în legătură cu planul structural detaliat 
(PSD).

Concluzii

Comisia va oferi o informare cu privire la răspunsul suplimentar al autorităților bulgare 
referitor la aplicarea Directivei SEA.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

Potrivit concluziei din comunicarea anterioară, ultima întrebare care trebuie clarificată cu 
privire la conformitatea proiectului pentru construirea unei fabrici de asfalt în apropiere de 
orașul Sevlievo cu acquis-ul UE în materie de mediu este dacă planul structural detaliat (PSD) 
este în conformitate cu dispozițiile Directivei 2001/42/CE (Directiva SEA). Comisia a 
solicitat informații suplimentare din partea autorităților bulgare în această privință. După 
examinarea răspunsului bulgar, Comisia poate formula concluzia că nu a existat nicio 
obligație pentru efectuarea unei evaluări în temeiul Directivei SEA cu privire la planul 
structural detaliat: 

 obiectul exclusiv al acestui plan a fost construirea unei fabrici de beton asfaltic, care 
nu este enumerată în anexele I și II la Directiva EIA. În consecință, articolul 3 
alineatul (2) litera (a) din Directiva SEA nu se aplică;

 planul nu a fost considerat ca având un impact semnificativ asupra sitului de 
importanță comunitară „Vidima - BG0000618” și, prin urmare, o evaluare în temeiul 
articolului 6 sau a articolului 7 din Directiva Habitate nu a fost necesară. În 
consecință, articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Directiva SEA nu se aplică.



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

RO

Prin urmare, Comisia consideră că proiectul pentru construirea unei fabrici de asfalt în 
localitatea Chakala nu încalcă legislația UE în materie de mediu.


