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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett:  Petizzjoni 0526/2008, imressqa mis-Sinjura Vera Pentkantchin, ta’ 
nazzjonalità Bulgara, dwar in-nuqqas ta’ implimentazzjoni mill-Gvern 
Bulgaru tal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar in-netwerk Natura 2000 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tispjega li l-Gvern Bulgaru mhu qiegħed jipprovdi l-ebda protezzjoni reali liz-
zoni ta’ konservazzjoni tan-netwerk Natura 2000 u li jinħtieġu miżuri urġenti għall-
prevenzjoni tal-qerda tagħhom. Il-petizzjonanta tiddeskrivi l-problemi bażiċi u tirrakkomanda 
soluzzjonijiet, waqt li tidentifika wkoll zoni speċifiċi fejn il-liġi Komunitarja dwar in-netwerk 
Natura 2000 mhix qiegħda tiġi implimentata.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli nhar il-30 ta’ Settembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni(Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-30 ta’ Jannar 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanta tispjega li l-Gvern Bulgaru mhu qiegħed jipprovdi l-ebda protezzjoni reali liz-
zoni ta’ konservazzjoni tan-netwerk Natura 2000 u li jinħtieġu miżuri urġenti għall-
prevenzjoni tal-qerda tagħhom. Il-petizzjonanta tiddeskrivi l-problemi bażiċi u tirrakkomanda 
soluzzjonijiet, waqt li tidentifika wkoll zoni speċifiċi fejn il-liġi Komunitarja dwar in-netwerk 
Natura 2000 mhix qiegħda tiġi implimentata.
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Il-petizzjonanta qajmet żewġ kwistjonijiet ewlenin. L-ewwel nuqqas jinsab fin-nominazzjoni 
insuffiċjenti ta’ tliet Siti ta’ Interess Komunitarju (SCIs), jiġifieri “Rila Buffer” BG0001188, 
“Tvardishka Planina” BG0000211 u “Zapadna Stara Planina i Predbalkan” BG0001040.

It-tieni kwistjoni hija marbuta mal-iżvilupp ta’ proġetti f’għadd ta’ siti nominati skont id-
Direttivi 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa1

(Direttiva tal-Ħabitats) u 79/409/KEE dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi2 (Direttiva 
tal-Għasafar).

Kummenti tal-Kummissjoni għall-petizzjoni

Nominazzjoni insuffiċjenti ta’ siti tan-netwerk Natura 2000 

L-analiżi tas-sitwazzjoni preżenti turi li l-Bulgarija s’issa nnominat madwar 34% tat-territorju 
tagħha li sa ċertu punt ikopri l-ħabitats u l-ispeċijiet protetti kemm mid-Direttiva tal-Għasafar
u kemm mid-Direttiva tal-Ħabitats. Madankollu għandu jsir aktar xogħol sabiex tiġi żgurata 
konformità sħiħa mad-Direttiva tal-Ħabitats. Jista’ jkun li l-Bulgarija jkollha  tkabbar xi wħud 
mis-siti eżistenti jew tissuġġerixxi siti ġodda l-aktar tard sal-ewwel ta’ Settembru 2009. 
Għalhekk il-kwistjoni tan-nominazzjoni insuffiċjenti għadha miftuħa u qiegħda tiġi 
indirizzata. 
L-akbar tħassib tal-Kummissjoni jibqa’ marbut man-nominazzjoni insuffiċjenti ta’ Zoni 
Speċjali ta’ Protezzjoni (SPAs). Minkejja li l-Bulgarija nnominat il-114-il Zona Importanti 
għall-Għasafar (IBAs) tagħha kollha, it-territorju ta’ sitta minn dawn is-siti ċċekken b’mod 
sinifikanti bla ebda ġustifikazzjoni xjentifika ċara. Il-Kummissjoni indirizzat ittra ta’ avviż 
formali lill-awtoritajiet Bulgari f’Ġunju tal-2008. Ir-risposta waslet f’Awwissu tal-2008 u 
bħalissa qiegħda tiġi analizzata mis-servizzi tal-Kummissjoni. 

Attivitajiet ta’ żvilupp f’Zoni eleġibbli għall-protezzjoni skont il-leġiżlazzjoni tal-KE dwar il-
ħarsien tan-natura

Il-Kummissjoni tgħarrfet bil-bini intensiv li għaddej bħalissa fiz-zoni tal-Baħar l-Iswed u tal-
muntanji fil-Bulgarja, u b’mod partikulari fiz-zoni ta’ Kaliakra, Emine-Irakli, il-Muntajna 
Rila, il-Muntajna Pirin eċċ. Dwar dawn il-każijiet il-Kummissjoni bdiet investigazzjonijiet li 
għadhom sejrin attwalment. Fir-rigward tal-iżvilupp tal-bini fiz-Zona Importanti għall-
Għasafar ta’ Kaliakra l-Kummissjoni bagħtet ittra ta’ avviż formali lill-Bulgarija f’Novembru 
tal-2008.

Konklużjonijiet   

Il-Kummissjoni ser tibqa’ tinvestiga l-qagħda fil-Bulgarija, kemm b’rabta man-nominazzjoni 
tas-siti tan-netwerk Natura 2000 u kemm fir-rigward tal-implimentazzjoni adegwata tar-
reġimi tal-protezzjoni skont id-Direttivi tan-Natura. Jekk ikun meħtieġ,  tittieħed azzjoni  kif 
previst fl-Artikolu 226 tat-Trattat li jistabbilixxi il-KE.

                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7-50
2 ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1-18


	766620mt.doc

