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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas Sofijos miesto Lozenets kvartalo gyventojų grupės vardu protestuoja dėl 
naujos metro stoties (Nr. 11) statybos. Jis mano, kad projektas padarys labai didelę žalą 
miesto gyvūnijai ir augalijai, kurių kai kurios rūšys yra saugomos. Jis taip pat pabrėžia, kad 
dėl šios metro stoties statybos bus uždarytos įmonės, gyventojai praras darbus. Jis tvirtina, 
kad nebuvo atlikti būtini geologiniai ir kiti moksliniai projekto daromo poveikio tyrimai, todėl 
prašo Europos Parlamento išspręsti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticijos pateikėjas nurodo naujos metro stoties (Nr. 11) statybą, kuri yra Sofijos metro 
plėtros projekto I etapo „Kelio Nadezhda–Centrinė geležinkelio stotis–Sveta Nedelya aikštė–
Cherni Brah prospektas jungtis“ dalis. Šis projektas finansuojamas Europos regioninės 
plėtros fondo (ERPF) lėšomis. 2009 m. kovo mėn. Bulgarijos valdžios institucijos Komisijos 
tarnyboms pateikė informaciją apie pasiūlymą dėl projekto ir galimą projekto poveikį 
aplinkai. Ši informacija yra paraiškos procedūros dalis ir paramos patvirtinimo paraiška pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 39–41 straipsnius. Kompetentingoms Bulgarijos valdžios 
institucijoms pateiktus informaciją, Komisija buvo informuota apie tai, kad metro stoties
Nr. 11 statybos projekte numatytas dvigubo kelio tunelis po Cherni Vrah prospektu; jis būtų 
statomas labai giliai (32,00 m). Metro stotį Nr. 11 numatyta statyti James Boucher ir Cherni 
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Vrah prospektų sankirtoje. Tačiau reikėtų pabrėžti, kad šios stoties statyba yra didelio pirmiau 
minėto projekto, kuris, inter alia, apima septynių metro stočių statybą, geležinkelio tiesimą, 
mechaninės įrangos, energijos tiekimo ir kontrolės bei veikimo mechanizmų įdiegimą ir kt., 
dalis. Visas projekto ilgis – 6,5 km.

Komisija išnagrinėjo peticiją atsižvelgdama į ES aplinkos teisę, kuri galėtų būti taikoma šiuo 
atveju. Direktyvoje 85/337/EEB su pakeitimais, padarytais PAV direktyva1, išdėstytos 
nuostatos dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo. Pirmiau 
minėtas projektas nurodytas PAV direktyvos II priedo 10 punkto h papunktyje. Dėl to prieš 
suteikdamos leidimus vykdyti II priede išvardytus projektus, valstybės narės turi nustatyti, ar 
projektai gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai. Ši procedūra dar vadinama patikrinimu.

Iš Bulgarijos valdžios institucijų pateiktų dokumentų aiškiai matyti, kad ekspertų grupė, 
įgaliota parengti ir atlikti poveikio aplinkai vertinimą, remdamasi Bulgarijos aplinkos 
apsaugos įstatymu, į kurį perkeltos PAV direktyvos nuostatos, išnagrinėjo pasiūlymo dėl 
projekto ypatybes ir galimą projekto poveikį aplinkai ir pateikė tokias išvadas:

Remdamasi atlikta išsamia galimo poveikio aplinkos elementams analize ir nustatytu 
poveikio mastu ir išnagrinėjusi pasiūlymą dėl investicijos į metro antrojo skersmens 
atkarpos nuo metro stoties Nr. 5 („Viadukas Nadezhda“) iki stoties Nr. 11 („James 
Boucher pr.“), ekspertų grupė, rengianti Informaciją dėl poreikio atlikti PAV 
vertinimo, mano, kad minėto projekto įgyvendinimas žymesnio neigiamo poveikio 
aplinkai neturės, o, atsižvelgiant į įvairius kriterijus, galimi pokyčiai neviršys leistinų 
normų ribų, jeigu bus laikomasi siūlomų priemonių.

Taigi remdamasi šiomis išvadomis ir patikrinimo procedūros išvadomis, Sofijos regioninė 
aplinkos ir vandens inspekcija 2007 m. kovo 20 d. priėmė nutarimą Nr. CO – 60 – PR/2007, 
kuriame nustatyta, kad pasiūlymo dėl projekto poveikio aplinkai vertinimo (PAV) atlikti 
nebūtina. Minėtame nutarime nustatytos tam tikros priemonės, kurių būtina imtis 
įgyvendinant projektą siekiant sumažinti poveikį aplinkai. Be to, minėto nutarimo 21 punkte 
teigiama, kad Sofijos miesto Lozenetz, Triaditsa, Sredetz, Oborishte, Vazrazhdane ir Serdika
rajonai raštu buvo informuoti apie pasiūlymą dėl projekto. Jie savo ruožtu raštu išdėstė savo 
požiūrį dėl visuomenės intereso, susijusio su minėtu projektu, ir nepateikė jokios informacijos 
apie prieštaravimus arba pretenzijas dėl projekto įgyvendinimo.

Iš tiesų iš Bulgarijos valdžios institucijų pateiktos informacijos aiškiai matyti, kad projekto 
vykdytojas su pirmiau minėtais rajonais raštu susisiekė 2006 m. gruodžio 12 d. Lozentz
rajono, kuriame numatyta statyti metro stotį Nr. 11, mero atsakymas projekto vykdytojui 
nusiųstas 2007 m. kovo 1 d. Atsakyme teigiama, kad informacija apie projektą visuomenei 
paskelbta rajono skelbimų lentoje.

Atsižvelgdamos į šią informaciją ir remdamosi PAV direktyvos nuostatomis, Komisijos 
                                               
1 Tarybos direktyva 85/337/EEB, OL L 175, 1985 7 5, su pakeitimais, padarytais Tarybos 
direktyva 97/11/EB, OL L 73, 1997 3 14, su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2003/35/EB, OL L 156, 2003 6 25, su pakeitimais, padarytais Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB, OL L 140, 2009 6 5.
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tarnybos pažymi, kad kompetentingos Bulgarijos valdžios institucijos atliko patikrinimo 
procedūrą ir kad jos rezultatai parodė, kad minėto projekto vykdymas reikšmingo poveikio 
aplinkai neturės.

Dėl peticijos pateikėjo teiginio, kad metro stoties Nr. 11 statyba pakenks vietovės augmenijai 
ir gyvūnijai, reikėtų paminėti, kad už tinklo „Natura 2000“ vietovių priežiūrą atsakinga 
institucija paskelbė, kad Sofijos metro plėtros projektas „Natura 2000“ vietovėms poveikio 
neturės1.

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas, kurį Komisija norėtų pabrėžti, yra tai, kad minėto 
projekto planas, vietovės pasirinkimas ir projekto įgyvendinimo ir jo socialinio ir ekonominio 
poveikio pusiausvyra yra atitinkamos valstybės narės atsakomybė ir būtent valstybė narė turi 
užtikrinti, kad projektas būtų vykdomas remiantis atitinkamais ES teisės aktais.

Išvada

Remdamasi peticijos pateikėjo ir Bulgarijos valdžios institucijų pateikta informacija, 
Komisija nenustatė, kad būtų pažeistos aplinką reglamentuojančios acquis, pirmiausia 
PAV direktyvos su pakeitimais, padarytais Paukščių direktyva ir Buveinių direktyva, 
nuostatos.“

                                               
12007 m. balandžio 3 d. Institucijos, atsakingos už „Natura 2000“ vietovių priežiūrą, 
deklaracijos I priedas, pridedamas prie XXI priedo „Paramos didelės apimties projektui 
patvirtinimo paraiška pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 39–41 straipsnius – Europos 
regioninės plėtros fondas / Sanglaudos fondas – Investicijos į infrastruktūrą“, Sofijos metro 
plėtros projekto I etapas „Kelio Nadezhda–Centrinė geležinkelio stotis–Sveta Nedelya aikštė–
Cherni Brah prospektas jungtis“.


