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Suġġett: Petizzjoni 1457/2009, imressqa minn Andon Iliev, ta’ nazzjonalità Bulgara, 
b’2000 firma, dwar il-bini ta’ stazzjon tal-metro ġdid f’Sofija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta, f’isem grupp ta’ residenti fil-kwartier ta’ Lozenets f’Sofija, kontra 
l-bini ta’ stazzjon tal-metro ġdid (stazzjon nru 11). Huwa jikkunsidra li l-proġett jista’ jkollu 
effett diżastruż fuq il-flora u l-fawna tal-belt, li xi wħud huma speċi protetti. Huwa jenfasizza 
wkoll li l-bini ta’ dan l-istazzjon tal-metro jista’ jwassal għall-għeluq ta’ numru ta’ negozji u 
konsegwentement jintilfu l-impjiegi. Huwa jsostni li l-istudji ġeoloġiċi u l-istudji xjentifiċi l-
oħra meħtieġa dwar l-impatt tal-proġett ma twettqux u għaldaqstant jistieden lill-Parlament 
Ewropew biex isegwi l-każ. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-petizzjonant jirreferi għall-bini ta’ stazzjon tal-metro ġdid (MS 11) li jifforma parti mill-
Proġett tal-Estensjoni tal-Metro ta’ Sofija – Stadju I: “Salib it-Toroq ta’ Nadezhda – Stazzjon 
Ferrovjarju Ċentrali – Misraħ Sveta Nedelya – Triq Cherni Brah” Dan huwa proġett 
iffinanzjat mill-FEŻR. F’Marzu 2009, l-awtoritajiet Bulgari pprovdew informazzjoni lis-
Servizzi tal-Kummissjoni dwar il-proġett propost u l-impatt probabbli tiegħu fuq l-ambjent. 
Din l-informazzjoni tifforma parti mill-proċedura ta’ applikazzjoni u t-talba għall-konferma 
tal-għajnuna skont l-Artikoli 39 sa 41 tar-Regolament (KE) 1083/2006. Fuq il-bażi tal-
informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet Bulgari kompetenti, il-Kummissjoni hija konxja 
mill-fatt li l-bini tal-istazzjon MS 11 jipprevedi mina għal triq b’lejn doppju b’fond 
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konsiderevoli (32.00 m) taħt it-Triq Cherni Vrah. Madankollu, jidher li l-bini tal-istazzjon MS 
11 qed isir fl-inħawi ta’ salib it-toroq bejn Triq James Boucher u Triq Cherni Vrah. 
Madankollu, għandu jiġi enfasizzat li l-bini tal-istazzjon MS 11 jinkludi parti mill-proġett 
kollu kif imsemmi hawn fuq li, inter alia, jinkludi l-bini ta’ seba’ stazzjonijiet tal-metro, linja 
ferrovjarja, tagħmir mekkaniku, provvista tal-enerġija u mekkaniżmi ta’ kontroll u ta’ 
tħaddim, eċċ. It-tul totali tal-proġett jammonta għal 6.5 kilometri. 

Il-Kummissjoni eżaminat din il-petizzjoni fid-dawl tal-liġi ambjentali tal-UE li tista’ tkun 
applikabbli fir-rigward ta’ dan il-każ. Id-Direttiva 85/337/KEE, kif emendata1, (Direttiva EIA) 
għandha dispożizzjonijiet għat-twettiq ta’ stima tal-impatt ambjentali (EIA) għal ċerti proġetti 
pubbliċi u privati. Il-proġett imsemmi hawn fuq huwa elenkat taħt il-punt 10(h) tal-Anness II 
tad-Direttiva EIA. Għaldaqstant, fejn jidħlu l-proġetti inklużi fl-Anness II, l-Istati Membri, 
qabel ma jingħata l-kunsens għall-iżvilupp, għandhom jistabbilixxu kemm huwa probabbli li 
jħallu effetti sinifikanti fuq l-ambjent. Din il-proċedura hija magħrufa wkoll bħala “skrining”.  

Mid-dokumenti sottomessi mill-awtoritajiet Bulgari huwa ċar li tim ta’ esperti, awtorizzat 
biex iħejji u jwettaq stimi ambjentali skont id-dispożizzjonijiet tal-Att Bulgaru dwar il-
Ħarsien tal-Ambjent, li jittrasponi d-Direttiva EIA, analizza l-karatteristiki tal-proġett propost
u l-impatt ambjentali tiegħu. Il-konklużjoni ppreżentata mill-esperti tgħid kif ġej: 

Mill-analiżi u d-definizzjoni dettaljati tal-livell tal-impatt konsiderevoli fuq il-
komponenti ambjentali, matul l-eżami tal-Proposta dwar Investiment għas-Sezzjoni 
tat-Tieni rotta tal-metro mill-istazzjon MS 5 “Passaġġ minn Fuq ta’ Nadezhda” sal-
istazzjon MS 11 “Triq James Boucher”, jirriżulta li t-tim ta’ esperti li qed iħejji l-
“Informazzjoni għall-Istima tal-ħtieġa li titwettaq EIA” jqis li l-implimentazzjoni tal-
proġett mhux se tirriżulta f’influwenzi negattivi konsiderevoli fuq il-komponenti 
ambjentali, u meta wieħed jikkunsidra d-diversi kriterji, it-tibdiliet mistennija mhux se 
jaqbżu l-limiti aċċettabbli skont l-istandards jekk ikunu osservati l-miżuri proposti.

B’konsegwenza ta’ dan u wara l-proċedura tal-iskrining, l-Ispettorat Reġjonali għall-Ambjent 
u l-Ilma ta’ Sofija ħareġ id-Deċiżjoni CO – 60 – PR/2007 (20 ta’ Marzu 2007), li tistipula li l-
proġett propost mhux se jkun suġġett għal stima tal-impatt ambjentali (EIA). Id-deċiżjoni 
tipprevedi t-teħid ta’ ċerti miżuri ta’ mitigazzjoni waqt l-implimentazzjoni tal-proġett bil-għan 
li jitnaqqas l-impatt ambjentali. B’żieda ma’ dan, il-punt 21 tad-deċiżjoni jgħid li d-distretti 
ta’ Lozenetz, Triaditsa, Sredetz, Oborishte, Vazrazhdane u Serdika tal-belt ta’ Sofija ġew 
infurmati bil-miktub bil-proposta tal-proġett. Id-distretti ressqu, bil-miktub, il-pożizzjonijiet 
tagħhom dwar l-interess pubbliku tal-proġett. Ma ngħatat l-ebda informazzjoni dwar xi
oġġezzjonijiet jew affermazzjonijiet kontra l-implimentazzjoni tal-proġett.  

Fil-fatt, mill-informazzjoni mressqa mill-awtoritajiet Bulgari jidher ċar li l-iżviluppatur tal-
proġett kiteb lid-distretti msemmija hawn fuq fit-12 ta’ Diċembru 2006. Ir-risposta tas-Sindku 
tad-distrett ta’ Lozentz, fejn se jinbena l-istazzjon MS 11, intbagħtet lill-iżviluppatur fl-1 ta’ 
Marzu 2007. Hija ssostni li l-pubbliku ġie infurmat bil-proġett permezz ta’ avviż fuq il-bord 
                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE, ĠU L 175 05.07/85, emendata mid-Direttiva tal-
Kunsill 97/11/KE, ĠU L 73, 14.03.97, emendata mid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill 2003/35/KE, ĠU L 156, 25.06.03, emendata mid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill 2009/31/KE, ĠU L 140, 5.6.09
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għall-avviżi pubbliċi tad-distrett.  

Wara li kkunsidraw din l-informazzjoni u f’konformità mad-Direttiva EIA, is-Servizzi tal-
Kummissjoni qed jinnutaw li l-awtoritajiet Bulgari kompetenti wettqu proċedura ta’ skrining 
u li r-riżultati wrew li mill-implimentazzjoni tal-proġett mhux se jirriżulta impatt sinifikanti 
fuq l-ambjent.  

Fejn tidħol l-affermazzjoni tal-petizzjonant li l-bini tal-istazzjon MS 11 se jwassal għal ħsara 
lill-flora u lill-fawna, ta’ min wieħed isemmi li l-awtorità responsabbli għall-monitoraġġ tas-
siti ta’ Natura 2000 iddikjarat li l-Proġett tal-Estensjoni tal-Metro ta’ Sofija ma jaffettwax siti 
ta’ Natura 20001.  

L-aħħar iżda mhux l-inqas, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li r-responsabilità għad-disinn 
tal-proġett, l-għażla tal-post partikolari kif ukoll il-bilanċ bejn l-implimentazzjoni tal-proġett u 
l-impatt soċjali u ekonomiku tiegħu tibqa’ f’idejn l-Istat Membru kkonċernat, li għandu 
jiżgura l-konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE. 

Konklużjoni

Mill-informazzjoni ipprovduta mill-petizzjonant u mill-awtoritajiet Bulgari, il-Kummissjoni 
mhijiex f’pożizzjoni li tidentifika ksur tad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-acquis dwar l-
ambjent, u b’mod partikolari tad-Direttiva EIA, kif emendata, u d-Direttivi tal-Ħabitats u tal-
Għasafar.  

                                               
1 Anness I Dikjarazzjoni mill-Awtorità Responsabbli għall-Monitoraġġ tas-siti ta’ Natura 
2000 (tat-3 ta’ April 2007) sl-Anness XXI Proġett Maġġuri – Talba għall-Konferma tal-
Għajnuna skont l-Artikoli 39 sa 41 tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006 FEŻR/FK, 
Investiment Infrastrutturali, Proġett tal-Estensjoni tal-Metro ta’ Sofija – Stadju I – “Salib it-
Toroq ta’ Nadezhda – Stazzjon Ferrovjarju Ċentrali – Misraħ Sveta Nedelya – Triq Cherni 
Brah” 


