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Ref.: Petiția nr. 1457/2009, adresată de Andon Iliev, de cetățenie bulgară, însoțită 
de 2000 de semnături, privind construirea unei noi stații de metrou în Sofia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează în numele unui grup de locuitori din cartierul Lozenet din Sofia 
împotriva construirii unei noi stații de metrou (stația numărul 11). Acesta consideră că 
proiectul ar avea un impact catastrofal asupra florei și faunei locale, care conțin unele specii 
protejate. De asemenea, petiționarul subliniază faptul că ridicarea respectivei stații de metrou 
ar duce la închiderea unui număr de companii și, implicit, la pierderea unor locuri de muncă. 
Petiționarul susține că nu au fost realizate studiile geologice și alte examinări științifice 
necesare privind impactul proiectului și, prin urmare, solicită Parlamentului European să 
intervină în acest caz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiționarul se referă la construcția unei stații noi de metrou (MS 11), care face parte din 
proiectul de extindere a metroului din Sofia, etapa I – „Intersecția Nadezhda –Gara centrală –
Piața Sveta Nedelya – Blvd. Cherni Brah”. Acesta este un proiect finanțat de FEDR. În martie 
2009, autoritățile bulgare au oferit serviciilor Comisiei informații privind propunerea de 
proiect și posibilul impact asupra mediului al acestuia. Aceste informații fac parte din 
procedurile de prezentare a proiectului și de cerere a confirmării de finanțare în temeiul 
articolelor 39-41 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006. În baza informațiilor furnizate de 
autoritățile competente bulgare, Comisia a luat la cunoștință faptul că proiectul de construcție 
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a MS 11 prevede un tunel cu două benzi pe sub Blv. „Cherni Vrah”, la o adâncime 
considerabilă (32,00 m). Construcția MS 11 este prevăzută a fi efectuată la intersecția dintre 
Blv. „James Boucher” și Blv. „Cherni Vrah”. Cu toate acestea, ar trebui subliniat faptul că 
această construcție a MS 11 reprezintă doar o parte din proiectul total menționat anterior, 
care, inter alia, include construirea a șapte stații de metrou, cale ferată, echipament mecanic, 
alimentare cu energie electrică și mecanisme de control și funcționare etc. Lungimea totală a 
proiectului este de 6,5 km. 

Comisia a examinat această petiție în baza legislației europene din domeniul mediului, care s-
ar putea aplica în acest caz. Directiva 85/337/CEE, astfel cum a fost modificată1 (Directiva 
EIM) prevede efectuării unei EIM pentru anumite proiecte publice și private. Proiectul 
menționat anterior este inclus în anexa II punctul 10 litera (h) la Directiva EIM. Prin urmare, 
pentru proiectele incluse în anexa II, statele membre trebuie să stabilească, înainte de 
autorizarea proiectului, dacă există posibilitatea ca acesta să aibă efecte semnificative asupra 
mediului. Această procedură este cunoscută și sub denumirea de procedură de evaluare.

Din documentele înaintate de către autoritățile bulgare, rezultă că o echipă de experți, 
autorizați să pregătească și să efectueze evaluări de mediu, în conformitate cu dispozițiile 
Actului privind protecția mediului din Bulgaria, care transpune Directiva EIM, a analizat 
caracteristicile propunerii de proiect și impactul acestuia asupra mediului. Concluzia 
prezentată de echipa de experți este următoarea: 

În urma analizei detaliate și a definirii nivelului de impact estimat al componentelor 
de mediu, pe parcursul examinării propunerii de investiții pentru secțiunea celui de-al 
doilea tronson de metrou, de la MS 5 „Pasajul superior Nadezhda” la MS 11 Blv.
„James Boucher”, echipa de experți care a elaborat „Informarea privind evaluarea 
necesității de a efectua o EIM” consideră că punerea în aplicare proiectului nu va 
duce la efecte negative considerabile asupra componentelor de mediu și, luând în 
considerare diferite criterii, modificările anticipate se vor încadra în limite normative 
acceptabile, cu respectarea măsurile propuse.

În consecință, ca urmare a procedurii de evaluare, Inspectoratul regional pentru mediu și ape, 
Sofia, a emis Decizia CO – 60 – PR/2007 (20 martie 2007), care prevede faptul că propunerea 
de proiect nu va face obiectul unei evaluări de impact asupra mediului (EIM). Decizia prevede 
anumite măsuri de atenuare a efectelor, care vor fi luate pe durata punerii în aplicare a 
proiectului, pentru a reduce impactul asupra mediului. În plus, punctul 21 din decizie 
specifică faptul că unele cartiere - Lozenetz, Triaditsa, Sredetz, Oborishte, Vazrazhdane și 
Serdika - din Sofia au fost informate în scris despre propunerea de proiect. Cartierele au depus 
în scris opinia lor privind interesul public al proiectului. Nu au existat informații privind 
niciun fel de obiecții sau contestații împotriva punerii în aplicare a proiectului.

Într-adevăr, din informațiile furnizate de autoritățile bulgare reiese că inițiatorul proiectului s-
                                               
1 Directiva 85/337/CEE a Consiliului, JO L 175 5.7.1985, astfel cum a fost modificată prin 
Directiva 97/11/CE a Consiliului, JO L 73, 14.3.1997, astfel cum a fost modificată prin 
Directiva 2003/35/CE a Consiliului și Parlamentului European, JO L 156, 25.6.2003, astfel 
cum a fost modificată prin Directiva 2009/31/CE a Consiliului și Parlamentului European, JO 
L 140, 5.6.2009.
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a adresat în scris cartierelor menționate anterior la 12 decembrie 2006. Răspunsul din partea 
primarului cartierului Lozentz, unde se va construi MS 11, a fost trimis inițiatorului 
proiectului la 1 martie 2007. Acesta afirmă faptul că publicul a fost informat în privința 
proiectului prin intermediul unui anunț afișat la avizierul cartierului.

Având în vedere aceste informații și în conformitate cu dispozițiile Directivei EIM, serviciile 
Comisiei iau act de faptul că autoritățile bulgare competente au efectuat o procedură de 
evaluare, iar rezultatul acesteia a arătat că nu vor exista efecte semnificative asupra mediului 
ca rezultat al punerii în aplicare a proiectului.

În ceea ce privește afirmațiile petiționarului privind faptul că prin construirea stației de metrou 
MS 11 se vor aduce daune florei și faunei, trebuie menționat faptul că autoritățile responsabile 
pentru monitorizarea siturilor Natura 2000 au declarat că proiectul de extindere a metroului 
din Sofia nu afectează siturile Natura 20001.

În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, Comisia dorește să sublinieze faptul că amplasarea 
unui proiect, alegerea unei locații specifice, precum și echilibrul dintre punerea în aplicare a 
proiectului și impactul social și economic al acestuia rămân în responsabilitatea statelor 
membre în cauză, care trebuie să se asigure că acesta respectă legislația comunitară relevantă.

Concluzie

Din informațiile furnizate de către petiționar și de către autoritățile bulgare, Comisia nu poate 
să identifice o încălcare a dispozițiilor relevante din acquis privind mediul, în special din 
Directiva EIM, astfel cum a fost modificată, și din Directivele privind habitatele și păsările.

                                               
1 Anexa I Declarația autorității responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000 (datată 3 
aprilie 2007) la anexa XXI Proiect major - cerere de confirmare a finanțării în temeiul 
articolelor 39-41 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 FEDR/FC, Investiții în infrastructură, 
Proiectul de extindere a metroului din Sofia, Etapa I – „Intersecția Nadezhda –Gara Centrală 
– Piața Sveta Nedelya Square – Bld. Cherni Brah”.


