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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1457/2009, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Andon Iliev
un kam pievienoti 2000 paraksti, par jaunas metro stacijas būvniecību Sofijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs Sofijas Lozenets kvartāla iedzīvotāju vārdā protestē pret jaunas 
metro stacijas būvniecību (stacija Nr. 11). Viņš uzskata, ka projektam būs postoša ietekme uz 
pilsētas floru un faunu, kas ietver arī vairākas aizsargājamas sugas. Viņš arī norāda, ka šīs 
metro stacijas būvniecība izraisīs vairāku uzņēmumu slēgšanu un attiecīgi darba vietu 
zaudēšanu. Viņš apgalvo, ka nav veikti nepieciešamie ģeoloģiskie un citi zinātniskie pētījumi 
par projekta ietekmi, un tādēļ lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 22. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz jaunas metro stacijas (MS 11) būvniecību, kas ir daļa 
no Sofijas metro paplašināšanas projekta 1. posma – „Nadezhda ceļu mezgls – Centrālā 
dzelzceļa stacija – Sveta Nedelya laukums – Cherni Brah bulvāris”. Tas ir ERAF finansēts 
projekts. 2009. gada martā Bulgārijas varas iestādes sniedza Komisijas dienestiem 
informāciju par projekta priekšlikumu un tā iespējamo ietekmi uz vidi. Šī informācija ir daļa 
no pieteikuma procedūras un palīdzības apstiprinājuma pieprasījuma saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1083/2006 39.–41. pantu. Pamatojoties uz kompetento Bulgārijas varas iestāžu sniegto
informāciju, Komisijai ir zināms, ka MS 11 būvniecība paredz divceļu tuneli zem „Cherni 
Vrah” bulvāra ievērojamā dziļumā (32,00 m). MS 11 būvniecība norit „James Boucher”
bulvāra un „Cherni Vrah” bulvāra krustojumā. Tomēr jāuzsver, ka MS 11 ir daļa no kopējā 
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iepriekš minētā projekta, kas inter alia ietver septiņu metro staciju, sliežu ceļa, mehānisko 
iekārtu, energoapgādes bloka, vadības un darbības mehānisma utt. izbūvi. Projekta kopējais 
garums ir 6,5 km.

Komisija ir izpētījusi šo lūgumrakstu, ņemot vērā ES vides tiesību aktus, kas varētu būt 
piemērojami šajā gadījumā. Direktīva 85/337/EEK ar grozījumiem1 (IVN direktīva) paredz 
nosacījumus IVN veikšanai noteiktiem sabiedriskiem un privātiem projektiem. Iepriekš 
minētais projekts ir iekļauts IVN direktīvas II pielikuma 10. punkta h) apakšpunktā. Līdz ar to
II pielikumā iekļauto projektu gadījumā dalībvalstīm pirms būvatļaujas piešķiršanas ir 
jānosaka, vai tiem būs vērā ņemama ietekme uz vidi. Šī procedūra zināma arī ar nosaukumu 
skrīnings.

No Bulgārijas varas iestāžu iesniegtajiem dokumentiem ir skaidrs, ka ekspertu grupa, kas 
pilnvarota sagatavot un veikt vides novērtējumus saskaņā ar Bulgārijas Vides aizsardzības
likuma, kurā transponēta IVN direktīva, nosacījumiem, ir analizējusi projekta priekšlikuma un 
tā ietekmes uz vidi raksturlielumus. Ekspertu grupas piedāvātais secinājums ir šāds:

No vides aspektu ietekmes līmeņa detalizētas analīzes un noteikšanas, kas tika veikta 
investīciju priekšlikuma izskatīšanas vajadzībām otrā metrodiametra posmam no MS 5 
„Nadezhda pāreja” līdz MS 11 „James Boucher” bulvāris, ekspertu grupa, kas 
sagatavo „Informāciju IVN veikšanas nepieciešamības novērtējumam”, uzskata, ka 
projekta realizācija neradīs ievērojamu negatīvu ietekmi uz vides aspektiem, un, 
ņemot vērā dažādus kritērijus, paredzamās izmaiņas būs normatīvi pieņemamās 
robežās, ievērojot ierosinātos pasākumus.

Pēc šīs informācijas un skrīninga procedūras Sofijas Reģionālā vides un ūdens inspekcija 
izdeva lēmumu CO – 60 – PR/2007 (2007. gada 20. marts), kurā noteica, ka projekta 
priekšlikums netiks pakļauts ietekmes uz vidi novērtējumam (IVN). Lēmums paredz noteiktus 
ietekmes uz vidi mazināšanas pasākumus projekta realizācijas gaitā. Turklāt lēmuma 
21. punktā teikts, ka Sofijas rajoni Lozenetz, Triaditsa, Sredetz, Oborishte, Vazrazhdane un
Serdika tikuši rakstiski informēti par projekta priekšlikumu. Rajoni rakstveidā iesnieguši 
savus viedokļus attiecībā uz projekta sabiedrisko nozīmi. Nav informācijas par iebildumiem 
vai sūdzībām pret projekta realizāciju.

No Bulgārijas varas iestāžu sniegtās informācijas patiesi ir redzams, ka projekta attīstītājs 
2006. gada 12. decembrī ir rakstījis iepriekš minētajiem rajoniem. 2007. gada 1. martā 
attīstītājam nosūtīta atbilde no Lozentz rajona, kur paredzēta MS 11 būvniecība, mēra. Tajā 
teikts, ka sabiedrība tikusi informēta par projektu ar paziņojumu uz rajona informācijas 
stenda.

Ņemot vērā šo informāciju un saskaņā ar IVN direktīvas nosacījumiem, Komisijas dienesti 
norāda, ka kompetentās Bulgārijas iestādes veikušas skrīninga procedūru un ka iznākums nav 
uzrādījis būtisku projekta īstenošanas ietekmi uz vidi.
                                               
1 Padomes Direktīva 85/337/EEK, OV L 175 05.07.1985., grozīta ar Padomes Direktīvu 
97/11/EK, OV L 73, 14.03.1997., grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/35/EK, OV L 156, 25.06.2003., grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2009/31/EK, OV L 140, 5.6.2009.
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Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumiem, ka MS 11 būvniecība radīs kaitējumu 
florai un faunai, jāmin, ka par Natura 2000 teritoriju pārraudzību atbildīgā iestāde ir atzinusi, 
ka Sofijas metro paplašināšanas projekts neietekmē Natura 2000 teritorijas1.

Kā pēdējo, bet ne mazāk būtisko Komisija vēlas uzsvērt to, ka projekta plānojums, konkrētās 
vietas izvēle, kā arī līdzsvars starp projekta realizāciju un tā sociālo un ekonomisko ietekmi
paliek attiecīgās dalībvalsts ziņā, un tai jānodrošina atbilstība piemērojamajiem ES tiesību 
aktiem.

Secinājums

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja un Bulgārijas varas iestāžu sniegto informāciju, Komisija 
nav konstatējusi attiecīgo vides acquis noteikumu, jo īpaši grozītās IVN direktīvas un 
Dzīvotņu un Putnu direktīvu, pārkāpumus.”

                                               
1 I pielikums par Natura 2000 teritoriju pārraudzību atbildīgās iestādes Deklarācijā
(2007. gada 3. aprīlis) XXI pielikumam palīdzības apstiprinājuma pieprasījumā lielajam 
projektam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 39.–41. pantu, ERAF/KF, investīcijas 
infrastruktūrā, Sofijas metro paplašināšanas projekta 1. posms – „Nadezhda ceļu mezgls –
Centrālā dzelzceļa stacija – Sveta Nedelya laukums – Cherni Brah bulvāris”.   


