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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0507/2007, ippreżentata minn Petko Kovatchev ta’ nazzjonalità 
Bulgara, bi 3 firem, kontra l-iffinanzjar mill-Komunità ta’ proġett ta’ 
infrastruttura għal awtostrada

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jopponi proġett għal taqsima ta’ awtostrada li tinvolvi r-reġjuni ċentrali u tal-
Punent tal-Bulgarija u hija parti minn kuritur tan-netwerk trans-Ewropew (l-awtostrada ta’ 
Ljulin), minħabba li hija inkompatibbli mal-ħarsien tal-ambjent. B’mod partikulari, huwa 
jikkontesta d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea li tagħti it-tieni parti tal-iffinanzjar tal-
proġett (l-ewwel parti ngħatat fl-2002 taħt il-programm Phare), minkejja n-nuqqasijiet fil-
proċeduri tal-awtorizzazzjoni rigward l-obbligi stabbiliti fil-liġi Komunitarja dwar l-istudju 
dwar l-impatt ambjentali, imsemmija fit-Trattat tal-Adeżjoni mal-UE. L-awtoritaijiet 
kompetenti allegatament ma qisux ir-raġunijiet għall-oppożizzjoni min-naħa tal-popolazzjoni 
tal-belt ta’ Bankja u l-kapitali nnifisha, jew l-opinjonijiet xjentifiċi kontriha, fir-rigward tat-
tniġġis tal-arja, il-ħarsien tan-nixxigħat tal-ilma minerali u s-saħħa tal-pazjenti f’istituzzjoni 
għat-trattament tal-mard kardjovaskulari. Mhux biss, huma wkoll allegatament ma ħallewx lil 
dawk li pprotestaw li jirrikorru għal rimedji ġudizzjali billi minnufih wettqu d-dispożizzjoni 
konklużiva tal-proċedura tal-istudju dwar l-impatt ambjentali. Is-servizzi tal-Kummissjoni 
(DĠ Reġjuni) kienu approvaw l-iffinanzjar u l-mistoqsija mill-MPE Gisella Kallenbach ma 
kinitx irċeviet tweġiba adattata.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Settembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni(Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Diċembru 2007.

Il-petizzjonanti, grupp ta’ NGOs favur l-ambjent, jappellaw kontra d-deċiżjoni tal-
Kummissjoni fl-2004 li tneħħi kundizzjoni tal-memorandum tal-iffinanzjar tal-proġett 'L-
Awtostrada ta’ Ljulin – It-Triq li Ddawwar lil Sofija sal-Post Fejn Jiltaqgħu it-Toroq 
f’Daskalovo llokalizzata fir-Reġjuni tal-Punent u Ċentrali fil-Bulgarija - 2001BG16PPT004'.
It-twettiq ta’ din il-kundizzjoni kien prerekwiżit biex jitħallas it-tieni ammont tal-għotja ISPA
approvata għall-proġett.

Il-kummenti tal-Kummissjoni għall-petizzjoni

L-isfond ġenerali

Il-proġett għandu x’jaqsam mal-bini ta’ awtostrada ġdida ta’ tul ta’ madwar 19km biex 
tgħaqqad it-Triq li Ddawwar lil Sofija u l-awtostradi E-79 u E871 mal-Post Fejn Jiltaqgħu it-
Toroq f’Daskalovo. L-E-79 hija t-triq ewlenija lejn in-Nofsinhar minn Sofija sal-Greċja u 
tifforma parti mill-Kuritur IV tat-Trasport pan-Ewropew li huwa prijorità. L-E871 hija t-triq 
ewlenija bejn Sofija u r-Repubblika tal-Maċedonja dik li qabel kienet il-Jugoslavja (FYROM) 
u tifforma parti mill-Kuritur VIII. F’Novembru 2002 il-Kummissjoni approvat l-għotja ta’ 
għajnuna ISPA ta’ €111.3 miljuni għal dan il-proġett.

Studju dwar l-Impatt Ambjentali

Kwistjoni importanti li għandha x’taqsam ma’ dan il-proġett kienet il-kwistjoni tal-
applikazzjoni tal-proċeduri tal-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali (EIA). Għalkemm dak iż-
żmien il-Bulgarija kienet pajjiż kandidat u għaldaqstant mhux suġġetta b’mod dirett għad-
direttiva EIA (id-Direttiva 85/337/KEE, kif emendata mid-Direttivi 97/11/KE u 2002/35/KE), 
ir-Regolament1 ISPA kien jeħtieġ li jsir studju dwar tal-impatt ambjentali simili għal dak kif 
inhu maħsub fid-direttiva EIA rilevanti. Il-Kummissjoni għaldaqstant insistiet fuq l-
applikazzjoni korretta u sħiħa tad-dispożizzjonijiet ewlenin tad-direttiva EIA meta tkun qed 
tqis l-għajnuna ISPA għal proġetti kbar tal-infrastruttura.

Il-proċeduri EIA mwettqa mill-awtoritajiet Bulgari

Il-proċeduri EIA tal-bidu twettqu fl-2001, inklużi serje ta’ seduti ta’ smigħ pubbliċi. Il-
Ministeru Bulgaru għall-Ambjent u l-Ilma, madankollu, bagħat lura r-rapport EIA lill-
benefiċjarju, l-Aġenzija Eżekuttiva tat-Toroq, u talab studju dwar 5 allinjamenti addizzjonali 
alternattivi għall-awtostrada. Imbagħad twettaq studju rivedut tal-EIA li inkluda dawn il-
varjanti addizzjonali u ngħata lill-Ministeru għall-Ambjent u l-Ilma, wara deċiżjoni f’Lulju 
2002 tal-Kunsill tal-Esperti Nazzjonali għall-Istruttura tat-Territorju li rrakkomanda 
kombinazzjoni tas-soluzzjonijiet alternattivi fid-disinn (il-varjanti “blu” u “kannella”).

Il-Ministeru għall-Ambjent u l-Ilma ħareġ deċiżjoni u permess ambjentali f’Settembru 2002 li 
rrakkomanda wkoll diversi miżuri biex ikunu mnaqqsa l-effetti tal-proġett fuq l-ambjent.

                                               
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1267/1999.
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Il-Kummissjoni approvat il-proġett tal-awtostrada ta’ Ljulin għall-għajnuna ISPA f’Novembru 
2002, wara opinjoni favorevoli mill-kumitat ta’ tmexxija ISPA, meta qieset il-proċeduri ta’ 
fuq. Madankollu, waqt li l-istudju tekniku EIA dwar l-impatt ambjentali kien iġġudikat li kien 
adegwat, il-Kummissjoni qieset li l-proċeduri ta’ konsultazzjoni ma kinux konformi b’mod 
sħiħ mad-direttivi EIA minħabba li l-istudju EIA rivedut (li jinkludi l-allinjamenti differenti 
għall-awtostrada) ma kienx reġa’ ntbagħat lill-pubbliku għall-konsultazzjoni. Għaldaqstant 
żdiedet kundizzjoni fil-memorandum tal-iffinanzjar ISPA li tassigura li titwettaq 
konsultazzjoni b’mod korrett mill-awtoritajiet Bulgari.

Il-kundizzjoni fil-memorandum tal-iffinanzjar ISPA relatata ma’ l-EIA

Din il-kundizzjoni (Art. 8.3b tal-memorandum tal-iffinanzjar) torbot il-pagament tat-tieni ħlas 
akkont tal-avvanz tal-għotja ISPA ma’:

".. is-sottomissjoni ta’ xhieda sħiħa li konsultazzjoni ġdida mal-pubbliku u l-awtoritajiet 
ambjentali rilevanti kienet twettqet (qabel l-aħħar tal-ewwel kwart tal-2003) ibbażata fuq l-
aħħar studju ta’ Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali rivedut, u l-ħruġ ta’ permess ambjentali 
ġdid li jqis din il-konsultazzjoni."

Biex jissodisfaw din il-kundizzjoni, l-awtoritajiet Bulgari qablu li jwettqu sett ieħor ta’ 
konsultazzjonijiet tard fis-Sajf tal-2003. Il-Kummissjoni qieset li l-kundizzjoni tal-
memorandum tal-iffinanzjar ma kinitx twettqet, għax l-ebda deċiżjoni ambjentali ġdida ma 
nħarġet wara dawn il-konsultazzjonijiet.

Mingħajr ir-riżoluzzjoni ta’ din il-kwistjoni l-proġett kien taħt theddida li jitħassar fl-2004. 
Fuq l-insistenza tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Bulgari għaldaqstant wettqu sett addizzjonali 
ta’ seduti ta’ smigħ pubbliċi fl-inħawi milquta kollha fil-perjodu Settembru-Ottubru 2004. 
Dawn kienu bbażati fuq l-istudju EIA li kien jinkludi seba’ allinjamenti alternattivi għall-
awtostrada. Il-Ministeru għall-Ambjent u l-Ilma mbagħad ħareġ deċiżjoni EIA ġdida bbażata 
fuq dawn id-diskussjonijiet fit-3 ta’ Novembru 2004 li kienet tinkludi rakkomandazzjoni għal 
għadd ta’ miżuri immirati lejn il-mitigazzjoni tal-impatt ambjentali potenzjalment ħażin tal-
proġett.

Id-dokumentazzjoni kollha meħtieġa, inkluża x-xhieda dwar il-konsultazzjonijiet pubbliċi, li 
kellha x’taqsam mal-proċedura EIA tal-2004 ntbagħtet lill-Kummissjoni għall-opinjoni 
tagħha. Is-servizzi tal-Kummissjoni, wara li evalwaw id-dokumenti, qiesu li l-ħtiġijiet 
proċedurali li jitnisslu mill-kundizzjoni fl-Artikolu 8.3 b) tal-memorandum tal-iffinanzjar 
kienu ġew sodisfatti. L-awtoritajiet Bulgari kienu infurmati kif jixraq u ngħataw parir li 
jassiguraw li l-miżuri ta’ mitigazzjoni ambjentali rrakkomandati kollha kienu inkorporati 
b’mod sħiħ fid-dokumenti tas-sejħa għall-offerti għax-xogħlijiet. Dan kien immonitorjat mill-
Kummissjoni permezz tal-uffiċċju tad-Delegazzjoni tagħha f’Sofija li approva d-
dokumentazzjoni kollha tas-sejħa għall-offerti.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tqis li l-awtoritajiet Bulgari bagħtu xhieda biżżejjed biex juru li huma 
ssodisfaw il-ħtiġijiet proċedurali tal-memorandum tal-iffinanzjar relatat mal-proġett taill-
awtostrada ta’ Ljulin. Barra minn hekk, il-Kummissjoni ħadet passi biex tassigura li r-
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rakkomandazzjonijiet li ħarġu mill-konsultazzjonijiet pubbliċi kienu inkorporati b’mod sħiħ 
fid-disinn tal-proġett. Il-Kummissjoni qed twettaq monitoraġġ mill-qrib tat-twettiq tal-proġett, 
inklużi l-miżuri ta’ mitigazzjoni ambjentali, permezz tal-kumitati rilevanti ta’ monitoraġġ  
darbtejn fis-sena.

4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-20 ta’ Marzu 2009.

Il-Kummissjoni tikkonferma mill-ġdid l-pożiżżjoni tagħha li l-Awtoritajiet Belġjani – wara 
pressjoni kbira mis-servizzi tal-Kummissjoni – issodisfaw ir-rekwiżiti tal-proċedura relatati 
mal-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali (EIA) kif ukoll il-kundizzjonijiet inklużi fil-
memorandum tal-iffinanzjar  tal-proġett tal-awtostrada ta’ Ljulin.

Il-miżuri ta’ mitigazzjoni mitluba mill-EIA ġew inkorporati kemm fil-kuntratt tax-xogħlijiet 
prinċipali kif ukoll fil-kuntratt tal-inġinier li jissorvelja.  L-imprenditur tax-xogħlijiet ġie 
mitlub jimplimenta dawk il-miżuri b’mod sħiħ, waqt li l-inġinier li jissorvelja għandu l-
obbligu li jikkontrolla b’mod kontinwu u jirraporta kull tliet xhur lill-partijiet kollha 
kkonċernati inkluża l-Kummissjoni Ewropea dwar l-implementazzjoni tal-pjan ta’ 
mitigazzjoni. Is-servizzi tal-Kummissjoni rċevew l-aħħar Rapport ta’ Kontroll Ambjentali 
f’Settembru 2008.

Barra minn hekk, l-Aġenzija tal-Infrastruttura tat-Toroq Nazzjonali Bulgara stabbilixxiet 
kontroll strett tal-kundizzjonijiet tal-EIA, u ġie żviluppat pjan ta’ mitigazzjoni li jinkorpora 
11-il miżura. L-implementazzjoni tad-deċiżjoni tal-EIA tiġi verifikata mill-awtoritajiet 
nazzjonali rilevanti.

Il-Kummissjoni qed issegwi mill-qrib l-implementazzjoni tal-proġett inklużi l-miżuri ta’ 
mitigazzjoni permezz ta’ laqgħat mal-Kumitat ta’ Sorveljanza  li jsiruu kull sitt xhur, żjarat 
regolari fis-sit u rapporti rilevanti tal-progress. 


