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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0997/2007 mressqa minn Ivailo Ivanov (ta’ nazzjonalità Bulgara), 
f’isem is-Soċjetà Bulgara għall-Protezzjoni ta’ l-Għasafar, li ġġib sitt firem 
oħra, dwar it-traspożizzjoni inadegwata tan-netwerk Natura 2000 fil-
Bulgarija minħabba ksur tad-Direttivi dwar l-Għasafar Selvaġġi u l-Ħabitats

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Il-petizzjonanti, li jirrappreżentaw seba’ NĠOs Bulgari, jilmentaw dwar it-traspożizzjoni 
inadegwata u inkompleta mill-awtoritajiet Bulgari tad-Direttiva 79/409/KEE dwar il-
konservazzjoni ta’ l-għasafar selvaġġi u d-Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-
ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa. Huma jsostnu li l-gvern Bulgaru ma 
ppreżentax lista sħiħa taz-zoni, u li għalhekk m’hemmx netwerk koerenti ta’ Natura 2000. Fil-
fatt, taħt pressjoni minn investituri privati, diversi zoni li oriġinarjament kienu ġew magħżula 
tneħħew mil-lista mingħajr ebda raġuni xjentifika, fosthom tliet zoni ta’ interess għall-UE. 
Dan ifisser li n-numru u d-daqs taz-zoni ta’ protezzjoni niżel taħt il-minimu possibbli.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar il-5 ta’ Marzu 2008. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-10 ta’ Ġunju 2008.

I. Il-petizzjoni 

Il-petizzjonanti, li jirrappreżentaw seba’ NĠOs Bulgari, jilmentaw dwar l-applikazzjoni 
ħażina mill-awtoritajiet Bulgari tad-Direttiva 79/409/KEE 1 dwar il-konservazzjoni ta’ l-
                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE dwar il-konservazzjoni ta’ l-għasafar selvaġġi, ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1-18.
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għasafar selvaġġi u d-Direttiva 92/43/KEE1 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-
fawna u l-flora selvaġġa. Huma jsostnu li l-gvern Bulgaru ma ppreżentax lista sħiħa taz-zoni, 
u li għalhekk m’hemmx netwerk koerenti ta’ Natura 2000. Huwa allegat li, taħt pressjoni 
minn investituri privati, diversi zoni li kienu ntagħżlu oriġinarjament tneħħew mil-lista 
mingħajr ebda raġuni xjentifika, fosthom tliet zoni ta’ interess għall-UE.

Il-petizzjoni tiddeskrivi l-andament tat-twaqqif tan-netwerk ta’ Natura 2000 fil-Bulgarija sad-
deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri meħuda fit-2 ta’ Marzu 2007.

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 

Nhar il-15 ta’ Marzu 2007 il-Kummissjoni rċeviet l-ewwel lista nazzjonali ta' Siti ta' 
Importanza Komunitarja proposti skond id-Direttiva dwar il-Ħabitats u l-lista ta’ Zoni ta’ 
Protezzjoni Speċjali kklassifikati skond id-Direttiva dwar l-Għasafar.

Il-Kummissjoni kienet konxja tal-problemi relatati ma’ l-identifikazzjoni u l-klassifikazzjoni 
tas-siti tan-netwerk Natura 2000 fil-Bulgarija. Il-Kummissjoni ilha għal xi żmien tirċievi 
ħafna sinjali mingħand iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi dwar il-
kompletezza tan-netwerk kif propost l-ewwel darba mill-Bulgarija. 

Id-Direttorat-Ġenerali għall-Ambjent kien qiegħed isegwi mill-qrib dawn il-kwistjonijiet fil-
Bulgarija, permezz ta’, mhux biss laqgħat ta’ uffiċjali ta' livell għoli, iżda wkoll permezz ta’ 
skambji ta’ korrispondenza b’mod frekwenti (inkluż "pre-226 letter" għall-applikazzjoni 
ħażina tad-direttivi). Minħabba dan id-djalogu, u sa mid-data tal-petizzjoni, il-Bulgarija 
ppreżentat żewġ settijiet oħrajn ta' Siti ta' Importanza Komunitarja proposti skond id-Direttiva 
dwar il-Ħabitats u Zoni ta’ Protezzjoni Speċjali skond id-Direttiva dwar l-Għasafar (id-
dokumentazzjoni meħtieġa waslet nhar it-8 ta’ Novembru 2007 u t-22 ta’ Jannar 2008, 
rispettivament). In-numru totali ta’ siti għan-netwerk Natura 2000 fil-Bulgarija issa hija ta’ 
114 Zona ta’ Protezzjoni Speċjali u 228 Sit ta’ Importanza Komunitarja.

Il-lista nazzjonali ta’ Siti ta’ Importanza Komunitarja mill-Bulgarija bħalissa qegħda tiġi 
evalwata skond il-kriterji stabbiliti fl-Anness III tad-Direttiva dwar il-Ħabitats. Dan qiegħed 
isir miċ-Ċentru Topiku Ewropew taż-ŻEE għad-Diversità Bijoloġika, li jipprovdi assistenza 
teknika lill-Kummissjoni Ewropea biex tkun tista’ tiġġudika l-kompletezza u l-koerenza tan-
netwerk propost. L-evalwazzjonijiet preliminari tagħhom ser jiġu diskussi waqt laqgħa 
teknika msejħa seminar bijoġeografiku, fejn l-esperti u l-uffiċjali tal-Kummissjoni, f’isem il-
Kummissjoni, l-uffiċjali ta’ l-Istati Membri u l-esperti tagħhom u rappreżentanti tal-gruppi ta’ 
partijiet interessati, jiddiskutu l-validità xjentifika tan-netwerk propost. Dan l-eżerċizzju 
qiegħed jitwettaq għaż-żewġ Stati Membri ġodda tal-Bulgarija u r-Rumanija flimkien. 

F’każ li l-analiżi bijoġeografiċi juru li hemm speċi jew tipi ta’ ħabitats ta’ Interess 
Komunitarju li m’humiex koperti biżżejjed min-netwerk propost, il-Kummissjoni għandha 
titlob lill-Istati Membri biex jimlew dak il-vojt billi jestendu n-netwerk.

                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7-50.
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III. Konklużjonijiet 

Fid-dawl tal-fatt li l-Bulgarija għamlet titjib sostanzjali fil-lista inizjali tagħha tas-Siti ta’ 
Importanza Komunitarja proposta skond id-Direttiva dwar il-Ħabitats, il-Kummissjoni qegħda 
tipproċedi bil-prattika stabbilita li teżamina l-lista ta’ siti fl-hekk imsejjaħ proċess 
bijoġeografiku. Għalkemm id-Direttiva dwar l-Għasafar m’għandhiex dispożizzjonijiet simili 
għall-analiżi, bħalissa għaddejja wkoll evalwazzjoni teknika taz-Zoni ta’ Protezzjoni Speċjali.
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