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Θέμα: Αναφορά 1457/2009, του Andon Iliev, βουλγαρικής ιθαγένειας, συνοδευόμενη 
από 2 000 υπογραφές, σχετικά με την κατασκευή νέου σταθμού μετρό στη 
Σόφια

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται εξ ονόματος μιας ομάδας κατοίκων της συνοικίας Lozenets στη 
Σόφια για την κατασκευή νέου σταθμού μετρό (σταθμός υπ’ αριθμόν 11). Επισημαίνει ότι το 
έργο θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, όπου 
περιλαμβάνονται και προστατευόμενα είδη. Τονίζει επίσης ότι η κατασκευή του εν λόγω 
σταθμού μετρό θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας ορισμένων επιχειρήσεων με 
την επακόλουθη απώλεια θέσεων εργασίας. Ο αναφέρων διατείνεται ότι δεν έχουν διεξαχθεί 
οι απαραίτητες γεωλογικές και λοιπές επιστημονικές μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις του 
έργου και, κατά συνέπεια, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του ζητήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Ο αναφέρων κάνει λόγο για την κατασκευή ενός νέου σταθμού μετρό (σταθμός μετρό 
υπ’°αριθμόν 11), ο οποίος αποτελεί τμήμα του έργου επέκτασης του μετρό της Σόφιας, 
στάδιο I – «Οδικός κόμβος Nadezhda – Κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός – Πλατεία Sveta 
Nedelya – Λεωφόρος Cherni Brah». Πρόκειται για έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ.
Τον Μάρτιο του 2009, οι βουλγαρικές αρχές παρέσχαν στις υπηρεσίες της Επιτροπής 
πληροφορίες σχετικά με την πρόταση έργου και τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
του. Αυτές οι πληροφορίες συνιστούν τμήμα της διαδικασίας αίτησης και της αίτησης 



CM\811003EL.doc PE440.093v01-00

EL

επιβεβαίωσης παροχής συνδρομής βάσει των άρθρων 39 έως 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006. Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τις αρμόδιες βουλγαρικές αρχές, 
η Επιτροπή γνωρίζει ότι η κατασκευή του σταθμού μετρό υπ’ αριθμόν 11 προβλέπει την 
κατασκευή σήραγγας δύο ρευμάτων κυκλοφορίας κάτω από τη λεωφόρο «Cherni Vrah» σε 
μεγάλο βάθος (32 μέτρα). Η κατασκευή του σταθμού μετρό υπ’ αριθμόν 11 πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί στη διασταύρωση της λεωφόρου «James Boucher» και της λεωφόρου
«Cherni Vrah». Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι η κατασκευή του εν λόγω σταθμού 
εντάσσεται στο συνολικό έργο που αναφέρθηκε ανωτέρω, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, την κατασκευή επτά σταθμών μετρό, σιδηροδρόμους, μηχανικό εξοπλισμό, παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος, μηχανισμό ελέγχου, λειτουργικό μηχανισμό κ.λπ. Το συνολικό μήκος 
του έργου είναι 6,5 χλμ.

Η Επιτροπή εξέτασε την παρούσα αναφορά υπό το πρίσμα του περιβαλλοντικού δικαίου της 
ΕΕ που ενδέχεται να εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη υπόθεση. Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ, όπως 
τροποποιήθηκε1 (οδηγία ΕΠΕ), προβλέπει τη διενέργεια ΕΠΕ για ορισμένα σχέδια δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων. Το προαναφερθέν έργο περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 10 
περίπτωση η) της οδηγίας ΕΠΕ. Συνεπώς, για τα έργα που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα II, τα κράτη μέλη αποφασίζουν, πριν από την χορήγηση άδειας, εάν ενδέχεται να 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή και ως
«έλεγχος».

Από τα έγγραφα που υπέβαλαν οι βουλγαρικές αρχές καταδεικνύεται ότι μια ομάδα 
εμπειρογνωμόνων εξουσιοδοτημένη να προετοιμάσει και να διενεργήσει τις εκτιμήσεις 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του βουλγαρικού νόμου για την 
προστασία του περιβάλλοντος, ο οποίος μεταφέρει την οδηγία ΕΠΕ, ανέλυσε τα 
χαρακτηριστικά της πρότασης έργου και τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του. Το 
πόρισμα της ομάδας εμπειρογνωμόνων αναφέρει:

Από τη λεπτομερή ανάλυση και τον καθορισμό του επιπέδου επιπτώσεων των 
περιβαλλοντικών πτυχών, κατά τη διάρκεια της εξέτασης της πρότασης του επενδυτή για 
το τμήμα της δεύτερης διαμέτρου μετρό από τον σταθμό μετρό υπ’ αριθμόν 5 
«Ανισόπεδη διάβαση Nadezhda» έως τον σταθμό μετρό υπ’ αριθμόν 11 στη λεωφόρο
«James Boucher», η ομάδα εμπειρογνωμόνων που εκπόνησε την «Ενημερωτική έκθεση 
για την αξιολόγηση της ανάγκης διενέργειας ΕΠΕ» θεωρεί ότι η υλοποίηση του έργου 
δεν θα οδηγήσει σε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά τις περιβαλλοντικές 
πτυχές και ότι, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα κριτήρια, οι αναμενόμενες αλλαγές θα 
κυμαίνονται εντός των αποδεκτών κανονιστικών ορίων, τηρουμένων των 
προτεινόμενων μέτρων.

Συνεπώς, και μετά τη διαδικασία ελέγχου, η περιφερειακή επιθεώρηση περιβάλλοντος και 
υδάτων της Σόφιας εξέδωσε την απόφαση CO–60–PR/2007 (20 Μαρτίου 2007) όπου 
αναφέρεται ότι η πρόταση έργου δεν θα υποβληθεί σε εκτίμηση περιβαλλοντικών 
                                               
1 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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επιπτώσεων (ΕΠΕ). Η απόφαση προβλέπει να ληφθούν ορισμένα μέτρα περιορισμού κατά 
την υλοποίηση του έργου προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Επιπλέον, το σημείο 21 της απόφασης αναφέρει ότι οι δήμοι Lozenetz, Triaditsa, Sredetz, 
Oborishte, Vazrazhdane και Serdika της Σόφιας ενημερώθηκαν γραπτώς για την πρόταση 
έργου. Οι δήμοι υπέβαλαν τις απόψεις τους γραπτώς, όσον αφορά τον χαρακτήρα κοινής 
ωφελείας του έργου. Δεν υπήρξαν πληροφορίες για τυχόν ενστάσεις ή αξιώσεις κατά της 
υλοποίησης του έργου.

Πράγματι, από τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τις βουλγαρικές αρχές, είναι προφανές 
ότι ο κύριος του έργου απευθύνθηκε γραπτώς στους προαναφερθέντες δήμους στις 12 
Δεκεμβρίου 2006. Η απάντηση του δημάρχου του Lozentz, όπου πρόκειται να κατασκευαστεί 
ο σταθμός μετρό υπ’ αριθμόν 11, εστάλη στον κύριο του έργου την 1η Μαρτίου 2007. 
Δηλώνει ότι το κοινό ενημερώθηκε για το έργο μέσω ανακοίνωσης στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δήμου.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις πληροφορίες και σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας ΕΠΕ, 
οι υπηρεσίες της Επιτροπής σημειώνουν ότι οι αρμόδιες βουλγαρικές αρχές διενήργησαν 
διαδικασία ελέγχου και ότι το αποτέλεσμα κατέδειξε πως δεν θα υπάρξουν σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου.

Σχετικά με τους ισχυρισμούς του αναφέροντος ότι η κατασκευή του σταθμού μετρό 
υπ’ αριθμόν 11 θα ζημιώσει τη χλωρίδα και την πανίδα, πρέπει να αναφερθεί ότι η αρμόδια 
αρχή για την παρακολούθηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 έχει δηλώσει ότι το 
έργο επέκτασης του μετρό της Σόφιας δεν πλήττει περιοχές του δικτύου Natura 20001.

Τέλος, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι η σχεδίαση ενός έργου, η επιλογή 
συγκεκριμένης τοποθεσίας, καθώς και η ισορροπία μεταξύ της υλοποίησης του έργου και των 
κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεών του εξακολουθούν να εμπίπτουν στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων του σχετικού κράτους μέλους, το οποίο πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση 
με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

Συμπέρασμα

Από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα και τις βουλγαρικές αρχές, η 
Επιτροπή δεν μπορεί να διαπιστώσει παραβίαση των σχετικών διατάξεων του 
περιβαλλοντικού κεκτημένου, ιδίως της οδηγίας ΕΠΕ, όπως τροποποιήθηκε, και των οδηγιών 
για τους οικοτόπους και τα πτηνά.

                                               
1 Παράρτημα I Δήλωση της αρμόδιας αρχής για την παρακολούθηση των περιοχών του δικτύου 
Natura 2000 (με ημερομηνία 3 Απριλίου 2007) έως παράρτημα XXI Αίτηση επιβεβαίωσης 
παροχής συνδρομής για μεγάλο έργο, βάσει των άρθρων 39 έως 41 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006, ΕΤΠΑ/ΤΣ, επένδυση υποδομής, έργο επέκτασης μετρό Σόφιας, στάδιο I –
«Οδικός κόμβος Nadezhda – Κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός – Πλατεία Sveta Nedelya –
Λεωφόρος Cherni Brah».


