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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1457/2009, którą złożył Andon Iliev (Bułgaria) z 2000 podpisami, 
w sprawie budowy nowej stacji metra w Sofii

1. Streszczenie petycji

W imieniu grupy mieszkańców sofijskiej dzielnicy Lozenets składający petycję protestuje 
przeciwko budowie nowej stacji metra (stacji nr 11). Uważa on, że przedsięwzięcie to będzie 
miało katastrofalny skutek dla miejskiej flory i fauny, w których skład wchodzą pewne 
gatunki chronione. Składający petycję podkreśla też, że budowa tej stacji metra doprowadzi 
do zamknięcia licznych firm, a w rezultacie do utraty miejsc pracy. Utrzymuje on, że nie 
przeprowadzono niezbędnych badań geologicznych ani innych badań naukowych w zakresie 
oddziaływania rzeczonego przedsięwzięcia, i dlatego wzywa Parlament Europejski do zajęcia 
się tą sprawą. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Składający petycję odnosi się do budowy nowej stacji metra (MS 11) w ramach pierwszego 
etapu projektu rozbudowy metra w Sofii – „Skrzyżowanie Nadezhda – dworzec centralny –
plac Sveta Nedelya – bulwar Cherni Brah”. Jest to przedsięwzięcie finansowane przez EFRR. 
W marcu 2009 r. władze Bułgarii przekazały służbom Komisji informacje na temat wniosku 
dotyczącego przedsięwzięcia i jego możliwego oddziaływania na środowisko naturalne. 
Informacje te stanowią część procedury rozpatrywania wniosku i żądania potwierdzenia 
pomocy zgodnie z art. 39–41 rozporządzenia (WE) 1083/2006. Dzięki informacjom 
dostarczonym przez właściwe władze Bułgarii Komisja wie, iż budowa MS 11 przewiduje 
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dwupasmowy tunel pod bulwarem Cherni Vrah biegnący na znacznej głębokości (32 m). 
Budowę MS 11 planuje się w okolicy skrzyżowania obok bulwarów James Boucher i Cherni 
Vrah. Niemniej jednak należy podkreślić, że budowa MS 11 to część ogólnego 
przedsięwzięcia wspomnianego wyżej, które obejmuje, między innymi, budowę siedmiu 
stacji metra, torów kolejowych, zaplecza mechanicznego, dostawę energii elektrycznej 
i mechanizm kontroli działania. Całkowita długość projektu wynosi 6,5 km. 

Komisja przeanalizowała petycję w świetle prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska 
naturalnego, które może mieć zastosowanie w tej sprawie. Zmieniona dyrektywa 
85/337/EWG1 (dyrektywa OOŚ) ustanawia przepisy dotyczące przeprowadzania OOŚ 
w wypadku niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych. Wspomniane 
przedsięwzięcie figuruje w punkcie 10 lit. h) załącznika II do dyrektywy OOŚ. Zatem 
w przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku II państwa członkowskie powinny 
ocenić przed udzieleniem zezwolenia na inwestycję, czy mogą one wywrzeć znaczne 
oddziaływania na środowisko naturalne. Procedura ta nazywana jest również screeningiem.

Z dokumentów przedłożonych przez władze Bułgarii wyraźnie wynika, że zespół ekspertów, 
któremu zezwolono na przygotowanie i przeprowadzenie ocen oddziaływania na środowisko 
naturalne zgodnie z przepisami bułgarskiej ustawy o ochronie środowiska naturalnego 
transponującej dyrektywę OOŚ, przeanalizował cechy wniosku dotyczącego przedsięwzięcia 
i jego oddziaływanie na środowisko naturalne. Zespół ekspertów przedstawił następujący 
wniosek: 

Na podstawie szczegółowej analizy połączonej z określeniem poziomu oddziaływania 
komponentów środowiskowych, przeprowadzonej podczas badania wniosku 
dotyczącego inwestycji – odcinka drugiej średnicy metra od stacji MS 5 „estakada 
Nadezhda” do stacji MS 11 bulwar „James Boucher”– zespół ekspertów 
przygotowujących „Informacje do oceny potrzeby przeprowadzenia OOŚ” uznaje, że 
wdrożenie przedsięwzięcia nie będzie prowadziło do znacznych negatywnych 
oddziaływań na komponenty środowiska naturalnego, a uwzględniając różne kryteria, 
spodziewane zmiany będą się mieścić w normatywnych dopuszczalnych granicach 
i pozostawać w zgodzie z proponowanymi środkami. 

W rezultacie, realizując procedurę screeningu, Regionalny Inspektorat ds. Środowiska 
Naturalnego i Wód w Sofii wydał decyzję CO – 60 – PR/2007 (20 marca 2007 r.), 
oświadczając, że wniosek dotyczący przedsięwzięcia nie zostanie poddany ocenie 
oddziaływania na środowisko (OOŚ). Decyzja przewiduje pewne środki łagodzące, które 
mają zostać przedsięwzięte podczas wdrażania przedsięwzięcia w celu zmniejszenia 
oddziaływania na środowisko naturalne. Ponadto zgodnie z punktem 21 decyzji dzielnice 
Sofii: Lozenetz, Triaditsa, Sredetz, Oborishte, Vazrazhdane i Serdika zostały poinformowanie 
na piśmie o wniosku dotyczącym przedsięwzięcia. Dzielnice przedłożyły na piśmie swoje 
stanowiska dotyczące zainteresowania społeczeństwa przedsięwzięciem. Nie otrzymano 
żadnych informacji o sprzeciwach lub protestach przeciwko wdrożeniu przedsięwzięcia.

                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG, Dz.U. L 175 z 5.7.1985, zmieniona dyrektywą Rady 97/11/WE, Dz.U. L 73 
z 14.3.1997, zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE, Dz.U. L 156 z 25.6.2003, 
zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE, Dz.U. L 140 z 5.6.2009.
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Istotnie, z informacji przedłożonych przez władze Bułgarii jasno wynika, że 12 grudnia 
2006 r. deweloper skierował pismo do wspomnianych dzielnic. Odpowiedź od burmistrza 
dzielnicy Lozentz, gdzie ma zostać zbudowana stacja MS 11, została przesłana deweloperowi 
w dniu 1 marca 2007 r. W odpowiedzi tej oświadczono, że społeczeństwo zostało 
poinformowane o przedsięwzięciu za pośrednictwem zawiadomienia umieszczonego 
na dzielnicowej tablicy ogłoszeń.

Zważywszy na te informacje i zgodnie z przepisami dyrektywy OOŚ służby Komisji 
odnotowały, że właściwe władze Bułgarii przeprowadziły procedurę screeningu i że jej wynik 
pokazał, iż wdrożenie przedsięwzięcia nie przyniesie żadnych znaczących oddziaływań 
na środowisko naturalne.

Co się tyczy twierdzenia składającego petycję, że budowa MS 11 doprowadzi do zniszczenia 
fauny i flory, należy wspomnieć, że organ odpowiedzialny za monitorowanie terenów sieci 
Natura 2000 uznał, iż przedsięwzięcie rozbudowy metra w Sofii nie oddziałuje na tereny sieci 
Natura 20001.

Na koniec, co równie istotne, Komisja chciałaby podkreślić, że plan techniczny, wybór 
konkretnej lokalizacji oraz równowaga między wdrożeniem przedsięwzięcia a jego skutkami 
społecznymi i gospodarczymi pozostają w gestii przedmiotowego państwa członkowskiego, 
które powinno zapewnić zgodność z właściwym prawodawstwem UE.

Wniosek

Na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję i władze Bułgarii Komisja 
nie jest w stanie stwierdzić złamania właściwych przepisów wspólnotowego dorobku 
prawnego w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, w szczególności zmienionej 
dyrektywy OOŚ oraz dyrektyw siedliskowej i ptasiej.

                                               
1 Załącznik I Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie terenów sieci Natura 2000 (z 3 kwietnia 
2007 r.) do załącznika XXI Wniosek o potwierdzenie wsparcia dla dużego projektu zgodnie z art. 39–41 
rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 EFRR/FS, inwestycja w infrastrukturę, projekt rozbudowy metra w Sofii, 
etap I – „Skrzyżowanie Nadezhda – dworzec centralny – plac Sveta Nedelya – bulwar Cherni Brah”..


