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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Andon Iliev, bolgár állampolgár által benyújtott 1457/2009. számú, 2000 
aláírást tartalmazó petíció Szófiában egy új metróállomás építéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója lakosok egy csoportja nevében tiltakozik az ellen, hogy Szófiában, 
Lozenec kerületben egy új metróállomás épüljön (a 11. számú állomás). A petíció benyújtója 
rámutat, hogy a projekt katasztrofális hatást gyakorol majd a hely növényzetére és 
állatvilágára, pedig a növények és állatok egy része a védett fajok közé tartozik. Azt is 
hangsúlyozza, hogy az érintett metróállomás megépítése miatt számos üzem kerül bezárásra, 
és emiatt munkahelyek fognak megszűnni. A petíció benyújtója állítja, hogy a projekt 
hatásaira vonatkozóan nem végezték el a szükséges geológiai és egyéb tudományos 
vizsgálatokat, és ezért az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció benyújtója egy új metróállomás (MS 11) építésére hivatkozik, amely a szófiai
metróhálózat bővítésére irányuló projekt I. szakaszának része („Nadezhda csomópont –
Központi pályaudvar – Sveta Nedelya tér – Cherni Brah sugárút”.  A projektet az ERFA 
finanszírozza.  2009 márciusában a bolgár hatóságok a projektjavaslatról és a projekt
valószínűsíthető környezeti hatásairól tájékoztatást adtak a Bizottság szolgálatainak.  Ez a 
tájékoztatás a kérelmezési eljárás és a támogatás megerősítése iránt az 1083/2006/EK rendelet 
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39–41. cikke szerint benyújtott kérelem részét képezi. Az illetékes bolgár hatóságok által 
közölt információk alapján a Bizottság tudja, hogy az MS 11 építése a „Cherni Vrah” sugárút 
alatt jelentős mélységben (32,00 m) elhelyezkedő kétpályás alagút kialakításával járna.  Az 
MS 11 építése a „James Boucher” sugárút és a „Cherni Vrah” sugárút útkereszteződésének 
helyén történik.  Ki kell emelni azonban, hogy az MS 11 építése a korábban említett átfogó 
projekt részét képezi, amely többek között hét metróállomás, vasúti pálya, mechanikus 
berendezések, villamosáram-ellátás és villamosáram-irányítás, valamint a működtetéshez 
szükséges mechanizmusok stb. kialakítását foglalja magában.  A projekt teljes hossza 6,5 km. 

A Bizottság a petíciót a szóban forgó ügyben esetlegesen alkalmazandó európai uniós 
környezetvédelmi jogszabályok fényében vizsgálta meg. A módosított 85/337/EGK irányelv1

(a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv) környezeti hatásvizsgálat elvégzéséről 
rendelkezik bizonyos köz- és magánprojektek esetében.  A fent említett projektet a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló irányelv II. melléklete 10. pontjának h) pontja tartalmazza.  
Ennélfogva a II. mellékletben szereplő projektek esetében a tagállamoknak az engedély 
megadása előtt meg kell állapítaniuk, hogy azok várhatóan jelentős hatást gyakorolnak-e a 
környezetre.  Ez az eljárás a szűrés.  

A bolgár hatóságok által benyújtott dokumentumokból egyértelműen kitűnik, hogy a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelvet átültető bolgár környezetvédelmi törvény 
rendelkezései szerinti környezeti hatásvizsgálat előkészítésére és elvégzésére jogosult 
szakértői csoport végezte el a projektjavaslat jellemzőinek és környezeti hatásának elemzését.  
A szakértői csoport következtetése a következőképpen hangzik: 

Az MS 5 „Nadezhda-felüljárótól" az MS 11 „James Boucher” sugárútig tartó második 
metrószakaszra vonatkozó beruházási javaslat vizsgálata során a környezeti tényezők 
részletes elemzése és a lehetséges hatásuk meghatározása alapján a környezeti 
hatásvizsgálat szükségességének értékelésére vonatkozó információkat összeállító
szakértői csoport úgy véli, hogy a projekt megvalósítása nem jár a környezetre 
gyakorolt, jelentős mértékű kedvezőtlen hatással, és figyelembe véve a különböző 
kritériumokat, a várható változások a javasolt intézkedések végrehajtása esetén az 
előírt elfogadható határértékeken belül maradnak.

A szófiai Regionális Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Felügyelőség által a szűrési 
eljárás alapján és azt követően kibocsátott CO – 60 – PR/2007. számú (2007. március 20-i) 
határozat megállapítja, hogy a projektjavaslatot nem kell környezeti hatásvizsgálat alá vetni.  
A határozat a környezeti hatások csökkentése érdekében bizonyos hatásmérséklő 
intézkedéseket ír elő, amelyeket a projekt megvalósítása során kell végrehajtani.  A határozat 
21. pontja emellett kimondja, hogy Szófia város Lozenetz, Triaditsa, Sredetz, Oborishte, 
Vazrazhdane és Serdika kerületét írásban tájékoztatták a projektjavaslatról.  A kerületek –
tekintettel a projekt közérdekű jellegére – írásban nyújtották be észrevételeiket.  Nincs 
információ arra vonatkozóan, hogy kifogást emeltek volna a projekt megvalósítása ellen, 
illetve hogy igényt támasztottak volna azzal kapcsolatban.  
                                               
1 A következő irányelvek által módosított 85/337/EGK tanácsi irányelv (HL L 175., 
1985.7.5.): 97/11/EK tanácsi irányelv (HL L 73., 1997.3.14.), 2003/35/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv (HL L 156., 2003.6.25.), 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (HL L 140., 2009.6.5.).
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A bolgár hatóságok által benyújtott információkból látható, hogy a projekt fejlesztője 2006. 
december 12-én írt az említett kerületeknek. Az MS 11-nek helyt adó Lozentz kerület 
polgármesterének válaszát 2007. március 1-jén küldték el a fejlesztőnek. A levél szerint a 
nyilvánosságot a kerület hirdetőtáblájára kifüggesztett hirdetménnyel tájékoztatták a 
projektről.  

E tájékoztatással kapcsolatban és a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv rendelkezései 
alapján a Bizottság szolgálatai megállapítják, hogy az illetékes bolgár hatóságok elvégezték a 
szűrési eljárást, amelynek eredményei azt mutatták, hogy a projekt megvalósítása nem jár 
jelentős mértékű környezet hatással.  

A petíció benyújtójának azzal az állításával kapcsolatban, amely szerint az MS 11 építése a 
növény- és állatvilág károsodásával jár, meg kell jegyezni, hogy a Natura 2000 területek 
monitoringjáért felelős hatóság kijelentette, hogy a szófiai metróhálózat bővítésére irányuló 
projekt nem érinti a Natura 2000 területeket1.  

Végül, de nem utolsósorban a Bizottság szeretné kiemelni, hogy a projekt lebonyolítása, az 
adott helyszín kiválasztása, valamint a projekt megvalósítása és a projekt társadalmi-
gazdasági hatásai közötti egyensúly az érintett tagállam felelősségi körébe tartozik , és a 
tagállamnak kell biztosítania az alkalmazandó európai uniós jogszabály betartását.

Következtetés

A petíció benyújtója és a bolgár hatóságok által előterjesztett információk alapján a Bizottság 
nem tudja megállapítani az alkalmazandó környezetvédelmi közösségi vívmányok 
rendelkezéseinek, és különösen a környezeti hatásvizsgálatról szóló módosított irányelvnek, 
az élőhelyvédelmi irányelvnek és a madárvédelmi irányelvnek a megsértését.  

                                               
1 A Natura 2000 területek monitoringjáért felelős szervezet nyilatkozata a XXI. melléklethez: 
Nagyprojekt-kérelem támogatás megerősítése iránt az 1083/2006/EK rendelet 39–41. cikke 
alapján, ERFA/Kohéziós Alap, Infrastrukturális beruházás, A szófiai metróhálózat bővítésére 
irányuló projekt, I. szakasz – „Nadezhda – Központi pályaudvar – Sveta Nedelya tér – Cherni 
Brah sugárút”, I. melléklet.  


