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

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

25.3.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1457/2009, ingediend door Andon Iliev (Bulgaarse nationaliteit), 
gesteund door 2 000 medeondertekenaars, over de aanleg van een nieuw 
metrostation in Sofia

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Namens een groep inwoners van de wijk Lozenetz in Sofia protesteert indiener tegen de 
aanleg van een nieuw metrostation (station nummer 11). Hij wijst erop dat het project een 
catastrofale invloed zal hebben op de flora en fauna van het gebied, waaronder zich 
beschermde soorten bevinden. Hij benadrukt voorts dat de aanleg van het betreffende 
metrostation zal leiden tot de sluiting van een aantal bedrijven, waardoor arbeidsplaatsen 
verloren gaan. Indiener beweert dat de benodigde geologische en andere wetenschappelijke 
onderzoeken naar de gevolgen van het project niet zijn uitgevoerd en verzoekt derhalve het 
Europees Parlement om de zaak op te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Indiener verwijst op de bouw van een nieuw metrostation (MS 11), dat deel uitmaakt van de 
eerste fase van een project voor de uitbreiding van het metronetwerk in Sofia (kruising van de 
lijnen Nadezhda – Centraal station en Sveta Nedelya Plein – Cherni Brah Boulevard). Het 
gaat om een door het EFRO gefinancierd project. In maart 2009 hebben de Bulgaarse 
autoriteiten de diensten van de Commissie informatie verstrekt over het projectvoorstel en de 
mogelijke effecten ervan op het milieu. Deze informatie maakt deel uit van de 
aanvraagprocedure en het verzoek om bevestiging van bijstandsverlening overeenkomstig de 
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artikelen 39 tot 41 van Verordening (EG) 1083/2006. Hierbij hebben de Bulgaarse autoriteiten 
de Commissie meegedeeld dat in het kader van de bouw van MS 11 de aanleg van een diepe 
(32 meter) dubbele metrotunnel onder de Boulevard Cherni Vrah is voorzien. De bouw van de 
MS11 vindt plaats op de kruising van de Boulevard James Boucher en de Boulevard Cherni 
Vrah. Er moet echter worden benadrukt dat de bouw van MS 11 deel uitmaakt van het 
bovengenoemde uitbreidingsproject dat onder andere de bouw van zeven metrostations, 
sporen, mechanische apparatuur, stroomvoorziening, besturings- en bedrijfsmechanismen enz. 
omvat. De totale lengte van het project is 6,5 kilometer. 

De Commissie heeft dit verzoekschrift onderzocht met het oog op de toepasselijke
milieuwetgeving van de EU. Bij Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, zoals gewijzigd (MEB-
richtlijn)1 zijn de voorwaarden voor de uitvoering van een milieueffectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten vastgesteld. Het bovengenoemde project valt 
onder de in bijlage II, punt 10, onder h), genoemde categorie van de MEB-richtlijn. Derhalve 
moeten de lidstaten voor in bijlage II opgenomen projecten, alvorens een vergunning te 
verlenen, vaststellen of deze projecten mogelijk een significant milieueffect kunnen hebben. 
Deze procedure wordt ook wel screening genoemd.

Uit de door de Bulgaarse autoriteiten ingediende documenten komt naar voren dat een team 
van deskundigen, dat is gemachtigd om overeenkomstig de Bulgaarse 
milieubeschermingswetgeving tot omzetting van de MEB-richtlijn milieubeoordelingen voor 
te bereiden en uit te voeren, het projectvoorstel en de effecten ervan op het milieu heeft 
onderzocht. De conclusie van het deskundigenteam luidt als volgt:

In het kader van het onderzoek naar het investeringsvoorstel voor het tweede metrotraject 
van MS 5 Viaduct Nadezhda naar MS 11 Boulevard James Boucher, heeft het 
deskundigenteam dat is belast met de voorbereiding van informatie ter beoordeling van de 
eventuele noodzaak van een MEB, uit gedetailleerd onderzoek en een raming van de orde 
van grootte van het effect voor de verschillende milieuaspecten geconcludeerd dat de 
uitvoering van het project niet tot aanzienlijke negatieve gevolgen met betrekking tot de 
verschillende milieuaspecten zal leiden. Rekening houdend met verschillende criteria
zullen de verwachte veranderingen binnen de normen blijven, indien de voorgestelde 
maatregelen in acht worden genomen.

Dienovereenkomstig en na uitvoering van de screeningprocedure heeft de regionale milieu- en 
waterinspectie van Sofia in haar besluit CO – 60 – PR/2007 van 20 maart 2007 bepaald dat 
het projectvoorstel niet aan een milieu-effectbeoordeling (MEB) zal worden onderworpen. 
Het besluit voorziet in een aantal verzachtende maatregelen die tijdens de uitvoering van het 
project dienen te worden genomen om de effecten op het milieu te verminderen. In punt 21 
van het besluit wordt bovendien aangegeven dat de wijken Lozenetz, Triaditsa, Sredetz, 
Oborishte, Vazrazhdane en Serdika van de stad Sofia schriftelijk over het projectvoorstel zijn 
geïnformeerd. De wijken hebben met het oog op het publieke belang van het project hun 
schriftelijke standpunten ingediend. Er is geen mededeling gedaan van eventuele bezwaren of 

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, PB L 175 van 05.07.85, gewijzigd door Richtlijn 97/11/EG van de Raad, 
PB L 73 van 14.3.1997, gewijzigd door Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad , PB L 
156 van 25.6.2003, gewijzigd door Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad, PB L 140 van 
5.6.2009.
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juridische procedures tegen de uitvoering van het project.

Uit de door de Bulgaarse autoriteiten geleverde informatie komt naar voren dat de 
projectontwikkelaar op 12 december 2006 aan de bovengenoemde wijken heeft geschreven. 
Het antwoord van de burgemeester van de wijk Lozenetz, waar MS 11 wordt gebouwd, werd
op 1 maart 2007 aan de projectontwikkelaar gestuurd. Hierin wordt medegedeeld dat het 
publiek middels een aankondiging op het gemeentelijke mededelingenbord op de hoogte werd 
gesteld van het project.

In het licht van deze informatie en overeenkomstig de bepalingen van de MEB-richtlijn 
stellen de diensten van de Commissie vast dat de bevoegde Bulgaarse autoriteiten een 
screeningprocedure hebben uitgevoerd, met als resultaat dat de uitvoering van het project 
geen significante milieu-impact heeft. 

Met betrekking tot de bewering van indiener dat de bouw van MS 11 schade zal berokkenen 
aan de flora en fauna moet worden opgemerkt dat de met het toezicht op de Natura 2000-
gebieden belaste autoriteit te kennen heeft gegeven dat het uitbreidingsproject van de metro 
van Sofia geen Natura 2000-gebieden betreft1.

Last but not least zou de Commissie willen benadrukken dat de planning van een project, de 
keuze voor een bepaalde plaats alsmede het evenwicht tussen de uitvoering van het project en 
de sociale en economische impact daarvan onder de verantwoordelijkheid van de 
desbetreffende lidstaat vallen, die voor de naleving van de relevante EU-wetgeving dient te
zorgen.

Conclusie

De Commissie kan uit de door indiener en de Bulgaarse autoriteiten verstrekte informatie niet 
opmaken dat er sprake is van een schending van de toepasselijke milieubepalingen van het 
acquis, met name de MEB-richtlijn, zoals gewijzigd, en de habitat- en vogelrichtlijnen.

                                               
1 Bijlage I: Verklaring van de met het toezicht op de Natura 2000-gebieden belaste autoriteit (van 3 april 2007), 
tot bijlage XXI: Verzoek om bevestiging van bijstandsverlening voor belangrijke projecten overeenkomstig de 
artikelen 39 tot 41 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 EFRO/CF, investeringen in infrastructuur, 
uitbreidingsproject van de metro van Sofia, fase I (kruising van de lijnen Nadezhda – Centraal station en Sveta 
Nedelya Plein – Boulevard Cherni Brah).


