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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1457/2009 af Andon Iliev, bulgarsk statsborger, og 2000 
medunderskrivere, om opførelse af en ny metrostation i Sofia

1. Sammendrag

Andrageren protesterer på vegne af en gruppe beboere Lozenets-kvarteret i Sofia mod 
opførelsen af en ny metrostation (station nummer 11). Han påpeger, at projektet vil have 
katastrofal indflydelse på stedets flora og fauna, hvoraf en del er beskyttede arter. Han 
understreger tillige, at opførelsen af den pågældende metrostation vil føre til lukning af en 
række virksomheder med deraf følgende tab af arbejdspladser. Andrageren hævder, at der 
ikke er foretaget de nødvendige geologiske og andre videnskabelige undersøgelser af 
projektets indvirkninger, og han anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andrageren protesterer mod opførelsen af en ny metrostation (MS 11), som er en del af 
projektet med udvidelse af metroen i Sofia, fase I - "Vejkrydset Nadezhda - Hovedbanegården 
- Sveta Nedelya-pladsen - Cherni Brah Blvd". Dette er et EFRU-finansieret projekt. I marts 
2009 gav de bulgarske myndigheder Kommissionen oplysninger om projektforslaget og dets 
sandsynlige indvirkning på miljøet. Disse oplysninger indgår i ansøgningsproceduren og 
anmodningen om bekræftelse af støtten i henhold til artikel 39-41 i forordning (EF) 
1083/2006. På grundlag af oplysningerne fra de kompetente bulgarske myndigheder er 
Kommissionen bekendt med, at der i opførelsen af MS 11 indgår en dobbeltvejtunnel under 
Cherni Vrah Blvd. i en betydelig dybde (32,00 m). Opførelsen af MS 11 fremgår af 
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placeringen af vejkrydsområdet ved James Boucher Blvd. og Cherni Vrah Blvd. Det bør 
imidlertid understreges, at opførelsen af MS 11 er en del af det ovenfor nævnte samlede 
projekt, som bl.a. omfatter opførelsen af syv metrostationer, en jernbane, mekanisk udstyr, 
strømforsyning og en kontrol- og funktionsmekanisme etc. Projektets samlede længde er 6,5 
km. 

Kommissionen har undersøgt dette andragende i lyset af den EU-miljølovgivning, der kunne 
finde anvendelse på denne sag. Det ændrede direktiv 85/337/EØF1 (VVM-direktivet) 
fastsætter bestemmelser for gennemførelse af en VVM-analyse af visse offentlige og private 
projekter. Det ovennævnte projekt er opført i bilag II, punkt 10, litra h, i VVM-direktivet. 
Derfor skal medlemsstaterne for projekter, der er omfattet af bilag II, før der gives 
byggetilladelse, afgøre, om det er sandsynligt, at projekterne vil have væsentlige virkninger på 
miljøet. Denne procedure kaldes også screening.  

Det fremgår af de dokumenter, som de bulgarske myndigheder har indsendt, at et eksperthold 
med beføjelse til at planlægge og gennemføre miljøkonsekvensvurderinger i henhold til 
bestemmelserne i den bulgarske miljøbeskyttelseslov, der gennemfører VVM-direktivet i 
national lovgivning, har analyseret projektets særlige egenskaber og dets indvirkning på 
miljøet. Ekspertholdets konklusion er som følger: 

På grundlag af den detaljerede analyse og fastlæggelse af indvirkningen af 
miljøaspekterne under investeringens undersøgelse af forslaget til undersøgelse af 
sektionen med den anden metrodiameter fra MS 5 "Nadezhda-overføringen" til MS 11 
"James Boucher" Blvd. mener det eksperthold, der udarbejder "Oplysningerne til 
vurdering af behovet for at foretage en VVM-analyse", at gennemførelsen af projektet 
ikke vil have væsentlige negative virkninger på miljøet, og de forventede ændringer vil 
under hensyntagen til forskellige kriterier ligge inden for de normative acceptable 
grænser, hvis de foreslåede foranstaltninger overholdes.

Det regionale inspektorat for miljø og vand udstedte følgelig og i henhold til 
screeningproceduren afgørelse CO - 60 - PR/2007 af 20. marts 2007, der slog fast, at 
projektforslaget ikke bliver underkastet en miljøkonsekvensanalyse (VVM). I beslutningen 
fastsættes visse afbødningsforanstaltninger, der skal træffes i forbindelse med gennemførelsen 
af projektet for at begrænse indvirkningen på miljøet. Endvidere står der i punkt 21 i 
afgørelsen, at distrikterne Lozenetz, Triaditsa, Sredetz, Oborishte, Vazrazhdane og Serdika i 
byen Sofia er blevet informeret skriftligt om projektforslaget. Distrikterne har indsendt deres
skriftlige synspunkter vedrørende den offentlige interesse i projektet. Der er ikke oplysninger 
om indvendinger imod eller krav i forbindelse med gennemførelsen af projektet.  

Det fremgår af oplysningerne fra de bulgarske myndigheder, at projektets bygherre skrev til 
ovennævnte distrikter den 12. december 2006. Svaret fra borgmesteren i Lozentz-distriktet, 
hvor MS 11 skal opføres, blev sendt til bygherren den 1. marts 2007. Det oplyses i svaret, at 
offentligheden blev informeret om projektet gennem en bekendtgørelse på distriktets 
opslagstavle.  

                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF, EFT L 175 af 05.07.85, ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF, EFT L 73 af 
14.03.97, ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF, EUT L 156 af 25.06.03, ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF, EUT L 140 af 5.6.09.
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På grundlag af disse oplysninger og i henhold til bestemmelserne i VVM-direktivet gør 
Kommissionen opmærksom på, at de kompetente bulgarske myndigheder gennemførte en 
screeningprocedure, og at resultatet viste, at gennemførelsen af projektet ikke vil få 
væsentlige indvirkninger på miljøet.  

Vedrørende andragerens påstand om, at opførelsen af MS 11 vil føre til beskadigelse af flora 
og fauna, bør det nævnes, at den myndighed, som er ansvarlig for at forvalte Natura 2000-
lokaliteter, har erklæret, at projektet med udvidelse af metroen i Sofia ikke berører Natura 
2000-lokaliteter1.  

Sidst, men ikke mindst, ønsker Kommissionen at understrege, at udformningen af et projekt, 
valget af en bestemt placering samt balancen mellem projektets gennemførelse og dets 
samfundsmæssige og økonomiske virkning hører under den pågældende medlemsstats ansvar, 
som skal sørge for, at den relevante EU-lovgivning bliver overholdt.

Konklusion

Kommissionen kan ikke på grundlag af oplysningerne fra andrageren og de bulgarske 
myndigheder fastslå, at der er sket en overtrædelse i henhold til fællesskabsretten, særlig af 
det ændrede VVM-direktiv og af habitat- og fugledirektivet."

                                               
1 Bilag I Erklæring fra den myndighed, der er ansvarlig for forvaltningen af Natura 2000-lokaliteter (dateret den 
3. april 2007) til bilag XXI Bekræftelse af støtte til større projekt i henhold til artikel 39-41 i forordning (EF) nr. 
1083/2006 ERFU/Samhørighedsfonden, Infrastrukturinvestering, projektet med udvidelse af metroen i Sofia, 
fase I - "Vejkrydset Nadezhda - Hovedbanegården - Sveta Nedelya-pladsen - Cherni Brah Blvd".  


