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Suġġett: Petizzjoni 1299/07 1299/07, imressqa minn Marianna Perianova (ta' 
nazzjonalita' Bulgara), dwar investigazzjoni u azzjonijiet fir-rigward ta’ siti 
ta' Natura 2000 u l-waqfien ta’ attivitajiet ta’ bini illegali fil-Bulgarija u 
attivitajiet ta’ bini legalizzati permezz ta’ korruzzjoni

Petizzjoni 1494/2007, imressqa minn Plamena Naydenova (ta' nazzjonalita' 
Bulgara), dwar proġetti ta’ bini fir-riservi naturali protetti (Natura 2000)

1. Sommarju tal-petizzjoni 1299/2007

Il-petizzjonanta tappella għall-involviment tal-Parlament biex iħares il-pubbliku Bulgaru 
kontra l-indħil drastiku b’rabta mal-patrimonju naturali nazzjonali Bulgaru. Il-kosta tal-Baħar 
l-Iswed fil-Bulgarija hija mhedda minn żvilupp żejjed. It-theddid jestendi wkoll għas-siti min-
netwerk ekoloġiku Ewropew Natura 2000, li jilqa’ l-ħabitats protetti ħdejn il-baħar – duni, 
blat, estwarji, laguni u foresti flimkien mal-ispeċi protetti li jgħixu hemmhekk. Il-gvern 
Bulgaru jinjora għal kollox l-obbligi tiegħu b’rabta mal-protezzjoni ta’ dawn is-siti kif 
stabbilit fid-Direttivi dwar il-konservazzjoni tan-natura. Konsegwentement, is-siti se jinqerdu 
minn eluf ta’ proġetti ta’ kostruzzjoni żgħar u kbar. L-awtoritajiet ma jinteressahomx li l-
opinjoni pubblika tappoġġja ż-żamma ta' dawn is-siti. Il-gvern Bulgaru jinjora wkoll il-
protesti taċ-ċittadini tiegħu stess favur il-kosta tal-Baħar l-Iswed u l-muntanji uniċi tagħha. 
Bħalissa qegħdin jinbnew toroq u ċentri kbar illegali għall-iskijar fil-muntanji Bulgari, b’mod 
speċifiku f’Mount Rila, li huwa park nazzjonali f'għoli ta' 2,000 metru. Rila hija l-ogħla 
muntanja fil-Balkani u tilqa’ għadd kbir ta’ speċi protetti. L-aħħar deċiżjoni tal-Parlament 
Bulgaru f’Novembru kienet li jeskludi partijiet minn Rila mil-lista Natura 2000 minħabba l-
interessi tal-investituri. Il-petizzjonanta talbet lill-Parlament Ewropew biex jinsisti li: 1. Il-
Kummissjoni Ewropea tibda proċedura mgħaġġla ta’ ksur kontra l-Bulgarija, simili għall-każ 
ta’ Via Baltica fil-Polonja, kif ukoll investigazzjoni uffiċjali dwar il-ksur; 2. Il-fondi tal-UE 
għall-iżvilupp reġjonali f'muniċipalitajiet b'siti problematiċi ta' Natura 2000 jieqfu sakemm il-
kwistjonijiet jiġu solvuti.
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Sommarju tal-petizzjoni 1494/2007

Il-petizzjonanta ssostni li l-Bulgarija qed tikser il-leġiżlazzjoni tal-UE u qed tikser id-Direttivi 
dwar il-protezzjoni tan-natura. Hija tgħid li l-Bulgarija apposta qiegħda tapplika ħażin il-
leġiżlazzjoni Ewropea, mhix tikkonforma mal-istandards u l-prinċipji applikabbli fl-ippjanar u 
t-twettiq ta’ proġetti kbar ta’ bini, u mhix tieħu passi kontra dawk li qed jiksru l-liġi. Il-kosta 
tal-Baħar l-Iswed hija partikolarment mhedda minn żvilupp żejjed. L-iżvilupp jestendi għal 
riservi rikonoxxuti taħt Natura 2000 li fihom ħabitats kostali protetti bħal pereżempju duni 
tar-ramel u blat, estwarji ta’ xmajjar, laguni, foresti u ħafna speċi ta’ annimali protetti. Skont 
il-petizzjonanta, fil-muntanji Bulgari nbnew toroq illegali u ċentri kbar għall-iskijjar. Dan 
ġara proprju fuq il-muntanja Rila, l-ogħla quċċata fil-Balkani u riserva naturali protetta li 
tinsab ’l fuq minn 2,000 metru. F’din iz-zona tal-muntanja jgħixu diversi speċi ta’ annimali 
protetti u l-muntanja hija sit sagru għal diversi reliġjonijiet. Il-petizzjonanta tallega li bħalissa, 
viċin l-għadajjar tal-muntanji, qed jinbnew toroq illegali u lift tal-iski. Barra dan, il-pubbliku 
qed jinżamm ’il bogħod bil-forza minn zoni pubbliċi mill-kumpaniji li qegħdin jibnu, u zoni 
pubbliċi protetti qed jiġu dikjarati bħala proprjetà privata permezz ta’ ftehimiet illegali ma’ 
awtoritajiet korrotti. Il-petizzjonanta trid li l-Unjoni Ewropea tibda proċeduri ta’ ksur kontra l-
Bulgarija.

2. Ammissibiltà

1299/2007 Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta' April 2008.
1494/2007 Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta' Ġunju 2008.
 Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' 
Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

Il-petizzjonanti jappellaw għall-involviment tal-Parlament biex jitħares il-wirt naturali 
nazzjonali. Il-kosta tal-Baħar l-Iswed fil-Bulgarija hija mhedda minn żvilupp żejjed. It-
theddid jestendi wkoll għas-siti min-netwerk ekoloġiku Ewropew Natura 2000, li jilqa’ l-
ħabitats protetti ħdejn il-baħar – duni, blat, estwarji, laguni u foresti flimkien mal-ispeċi 
protetti li jgħixu hemmhekk. Il-petizzjonanti jiddikjaraw li l-gvern Bulgaru ma jikkonformax 
mal-obbligi tiegħu dwar il-protezzjoni ta’ dawn is-siti kif stabbilit fid-Direttivi dwar il-
konservazzjoni tan-natura. Konsegwentement, is-siti se jinqerdu minn eluf ta’ proġetti ta’ 
kostruzzjoni żgħar u kbar. Barra dan, skont il-petizzjonanti, bħalissa qegħdin jinbnew toroq u 
ċentri kbar illegali għall-iskijjar fil-muntanji Bulgari, b’mod speċifiku f’Mount Rila, li huwa 
park nazzjonali f'għoli ta' 2,000 metru. Rila hija l-ogħla muntanja fil-Balkani u tilqa’ għadd 
kbir ta’ speċi protetti. 

Il-petizzjonanti jitolbu li:-

1. Il-Kummissjoni Ewropea tibda proċedura mgħaġġla ta’ ksur kontra l-Bulgarija, simili 
għall-każ ta’ Via Baltica fil-Polonja, kif ukoll investigazzjoni uffiċjali dwar il-ksur;

2. Il-fondi tal-UE għall-iżvilupp reġjonali f'muniċipalitajiet b'siti problematiċi ta' Natura 2000 



CM\756051MT.doc 3/5 PE413.998v01-00

MT

jieqfu sakemm il-kwistjonijiet jiġu solvuti.

Il-Kummissjoni Ewropea rċeviet għadd ta' lmenti miċ-ċittadini u organizzazzjonijiet mhux 
governattivi dwar in-nuqqas ta' protezzjoni f'diversi siti ta' Natura 2000 mal-kosta tal-Baħar l-
Iswed u f'xi zoni muntanjużi.
 Il-Kummissjoni qiegħda tinvestiga l-ilmenti li waslu. Wara investigazzjoni preliminari, il-
Kummissjoni talbet informazzjoni mill-awtoritajiet Bulgari dwar xi wħud minn dawn il-
każijiet. F’dawk il-każijiet, fuq il-bażi tal-informazzjoni li waslet mingħand l-awtoritajiet 
Bulgari, jidher li kemm it-talba għall-approvazzjoni ta' kostruzzjoni kif ukoll l-approvazzjoni 
tal-kostruzzjoni saru qabel id-data tal-adeżjoni tal-Bulgarija mal-Unjoni Ewropea. 
Konsegwentement, peress li l-Bulgarija dakinhar ma kinetx soġġetta għal-liġi tal-KE, il-
Kummissjoni m’għandha l-ebda bażi biex tibda l-proċeduri ta’ ksur ibbażati fuq l-Artikolu 
226 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.  Għal xi każijiet oħra, l-investigazzjoni għadha 
għaddejja.

Rigward l-esklużjoni ta’ parti mill-muntanji Rila minn netwerk ta' Natura 2000, il-
petizzjonanti jqisu li dan huwa marbut ma' pjanijiet biex jiġu żviluppati ċentri għall-iski. Il-
Kummissjoni rċeviet ukoll ilment mingħand organizzazzjoni mhux governattiva dwar in-
nuqqas ta’ inklużjoni tal-hekk imsejħa buffer-zone ta' Rila.

Is-seminar bijoġeografiku għall-Bulgarija u r-Rumanija sar bejn id-9 u t-12 ta’ Ġunju 2008 
f'Sibju, ir-Rumanija, biex jevalwa l-listi nazzjonali tas-Siti ta’ Importanza għall-Komunità 
proposti skont id-Direttiva tal-Ħabitats1, 92/43/KEE, għar-reġjuni bijoġeografiċi kollha tal-
Istati Membri konċernati. Id-diskussjonijiet, ibbażati strettament fuq kriterji xjentifiċi, 
irriżultaw biex ġew identifikati għadd ta’ nuqqasijiet (“insuffiċjenzi”) għal xi tipi ta’ ħabitats 
fl-Anness I u Anness II tad-Direttiva tal-Ħabitats. Biex jiġu evitati dawn in-nuqqasijiet, il-
Bulgarija se jkollha bżonn tkabbar xi siti li diġà jeżistu, jew tipproponi siti ġodda. Għalhekk, 
il-kwistjoni ta’ siti “esklużi” min-netwerk ta’ Natura 2000 għadha miftuħa.

Il-Kummissjoni mhijiex konxja dwar xi finanzjament li ngħata lill-proġetti li għandhom effetti 
potenzjalment negattivi fuq siti ta’ Natura 2000 jew li mhumiex konformi mal-leġiżlazzjoni 
Ewropea rilevanti. 

Il-Kummissjoni hija impenjata bis-sħiħ li tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex tiżgura 
konformità mal-acquis communautaire jekk jiġu identifikati tali proġetti jew prattiki. 
Għalhekk, il-Kummissjoni se tkompli l-koperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet Bulgari fil-
ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-Programmi Operattivi nnegozjati u se ssegwi mill-qrib il-
proċess tal-għażla tal-proġett. 

Il-Kummissjoni rċeviet għadd ta’ lmenti dwar żviluppi infrastrutturali fis-siti tan-Natura 2000 
dwar il-kosta tal-Baħar l-Iswed u fiz-zoni muntanjużi tal-Bulgarija. Is-servizzi tal-
Kummissjoni bdew jinvestigaw dawn il-każijiet u se jkomplu jagħmlu dan, u jekk jirriżulta 
ksur tal-liġi Komunitarja, jittieħdu l-passi neċessarji.

Matul l-analiżi bijoġeografika ġew identifikati nuqqasijiet fil-parti Bulgara tan-netwerk ta’ 
                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992
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Natura 2000. Is-servizzi tal-Kummissjoni se jaħdmu mal-awtoritajiet Bulgari biex jiżguraw li 
dawn in-nuqqasijiet tittieħed azzjoni dwarhom fil-futur qarib.
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Is-servizzi tal-Kummissjoni se jiżguraw ukoll li l-proġetti kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea 
jirrispettaw bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt Ambjentali, id-
Direttivi tal-Ħabitats u l-Għasafar.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Lulju 2009.

Il-Kummissjoni tat risposta konġunta għal dawn il-petizzjonijiet fis-26 ta' Settembru 2008, li 
fiha kien iddikjarat li l-petizzjonijiet kienu qed jiġu evalwati flimkien mal-ilmenti li waslu 
direttament lill-Kummissjoni. Hija qalet ukoll li l-permessi tal-kostruzzjoni maħruġa qabel id-
data tal-adeżjoni kellhom jiġu eżaminati separatament mill-azzjonijiet li ttieħdu wara l-
adeżjoni.

Rigward l-esklużjoni ta' parti mill-muntanji Rila min-netwerk Natura 2000, il-tweġiba tal-
Kummissjoni indikat li s-seminar bijoġeografiku għall-Bulgarija rriżulta fl-identifikazzjoni ta' 
għadd ta' nuqqasijiet fin-netwerk, għalhekk il-kwistjoni ta' siti "esklużi" kienet għadha 
miftuħa. 

Ilmenti b'informazzjoni speċifika direttament sottomessa lill-Kummissjoni wasslu biex 
tintbagħat Ittra ta' Avviż Formali lill-Bulgarija fis-27 ta' Novembru 2008, talli naqset 
milli tħares iz-zona parzjalment magħżula ta' Kaliakra mal-kosta tal-Baħar l-Iswed, u 
talli ħalliet turbini tar-riħ u żviluppi oħra mingħajr ma qieset l-impatti ambjentali 
tagħhom.

Ilmenti li kien fihom informazzjoni speċifika dwar siti oħra mal-kosta tal-Baħar l-Iswed 
u f'zoni muntanjużi qed ikunu eżaminati bl-għajnuna ta' esperti esterni, u l-
Kummissjoni se ssegwi l-każijiet ta' ksur tal-liġi tal-Komunità hekk kif jiġu identifikati

Is-servizzi tal-Kummissjoni qed jinvestigaw ilmenti dwar żviluppi infrastrutturali fis-siti ta' 
Natura 2000 mal-kosta tal-Baħar l-Iswed u fiz-zoni muntanjużi tal-Bulgarija. Ittra ta 'Avviż 
Formali diġà ntbagħtet għal każ partikulari, u jekk tinsab evidenza ta' ksur tal-liġi 
Komunitarja għall-każijiet l-oħra, se jittieħdu il-passi meħtieġa.
Matul l-analiżi bijoġeografika ġew identifikati nuqqasijiet fil-parti Bulgara tan-netwerk ta’ 
Natura 2000. Is-servizzi tal-Kummissjoni se jaħdmu mal-awtoritajiet Bulgari biex jiżguraw li 
dawn in-nuqqasijiet tittieħed azzjoni dwarhom. Mal-Bulgarija ġie miftiehem li nuqqasijiet 
ġodda għandhom jiġu indirizzati sa mhux aktar tard mill-1 ta' Settembru 2009.


