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AVVIŻ LILL-MEMBRI
Suġġett: Petizzjoni 1518/2008, imressqa minn Irina Mateeva, ta’ nazzjonalità Bulgara, 

f’isem is-Soċjetà Bulgara għall-Ħarsien tal-Għasafar, dwar in-nuqqas ta’ 
implimentazzjoni mill-awtoritajiet Bulgari tad-dispożizzjonijiet dwar iz-zoni ta’ 
ħarsien speċjali kif stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi

1. Sommarju tal-petizzjoni
Il-petizzjonanta tiddikjara li l-Bulgarija ma għażlitx numru biżżejjed ta’ zoni ta’ ħarsien 
speċjali u li l-awtoritajiet Bulgari qed jilqgħu wkoll applikazzjonijiet għal proġetti ta’ żvilupp 
fiz-zoni li għandhom ikunu magħżula għall-ħarsien. Hija tirreferi f'dan il-kuntest b’mod 
partikolari għal-lokalitajiet ta’ Kaliakra u Kamchia fuq il-kosta tal-Baħar l-Iswed. Minkejja l-
ilmenti mressqa mis-Soċjetà Bulgara għall-Ħarsien tal-Għasafar lill-awtoritajiet Bulgari 
rilevanti u t-twissija bil-miktub tal-Kummissjoni ta’ Ġunju 2008, l-awtoritajiet Bulgari qed 
ikomplu japprovaw proġetti ta’ żvilupp, inklużi binjiet turistiċi, impjant ta’ mtieħen tar-riħ 
f’Kaliakra, u sit tal-villeġġatura msejjaħ Kamchia Resort. Il-petizzjonanta għalhekk tappella 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni biex jiżguraw li l-awtoritajiet Bulgari jagħżlu 
mingħajr dewmien zoni ta’ ħarsien speċjali f’konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 
79/409/KEE dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, u jerġgħu jsaħħu z-zoni naturali li 
ġarrbu ħsara mill-1 ta’ Jannar 2007 'l hawn, meta l-Bulgarija ngħaqdet mal-UE u kellha 
konsegwentement tikkonforma mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE. Il-petizzjonanta titlob 
ukoll li jitwaqqaf il-finanzjament tal-UE jekk il-Bulgarija tonqos milli tikkonforma b’mod 
korrett mad-direttivi ambjentali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta' Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti tagħrif (l-
Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, bid-data tad-19 ta' Ġunju 2009.

Nuqqas ta' indikazzjoni ta' Zoni Protetti Speċjali
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L-analiżi tal-qagħda attwali turi li l-Bulgarija indikat, s'issa, madwar 34% tat-territorju tagħha 
li fil-biċċa l-kbira jkopri l-ħabitats u l-ispeċijiet protetti mid-Direttivi tal-Għasafar u tal-
Ħabitats1. 
Madankollu, it-tħassib ewlieni tal-Kummissjoni jibqa' marbut man-nuqqas ta' indikazzjoni 
taz-Zoni Protetti Speċjali (SPAs). Għalkemm il-Bulgarija indikat il-114-il Zona tal-Għasafar
Importanti (IBAs) kollha, it-territorji ta' sitta miz-zoni tnaqqsu b'mod sinifikattiv mingħajr 
ġustifikazzjoni xjentifika ċara (fost dawn il-IBAs hemm Kaliakra, Pirin u Rila). Il-
Kummissjoni bagħtet ittra ta' notifika formali lill-awtoritajiet Bulgari f'Ġunju 20082. Waslet 
tweġiba u qiegħda ssir evalwazzjoni tagħha mis-servizzi tal-Kummissjoni.

Attivitajiet ta' żvilupp f'zoni eliġibbli għall-konservazzjoni skont il-leġiżlazzjoni tal-KE dwar 
il-ħarsien tan-natura
Il-Kummissjoni ġiet mgħarrfa bl-iżvilupp kbir li qiegħed isir mal-Baħar l-Iswed u fiz-zoni tal-
muntanji fil-Bulgarija, u b'mod partikolari fiz-zoni ta' Kaliakra, Kamchia, Emine-Irakli, il-
muntanja Rila, il-muntanja Pirin, eċċ. Dwar dawn il-każijiet il-Kummissjoni bdiet tagħmel xi 
investigazzjonijiet, li għadhom għaddejjin. Għall-iżvilupp ta' kostruzzjoni fiz-Zona tal-
Għasafar Importanti ta' Kaliakra, il-Kummissjoni bagħtet ittra ta' notifika formali lill-
Bulgarija f'Novembru 20083. It-tweġiba tal-awtoritajiet Bulgari waslet aktar kmieni fl-2009 u 
bħalissa għaddejja minn evalwazzjoni bir-reqqa.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni se tkompli tinvestiga s-sitwazzjoni fil-Bulgarija, kemm għal dawk li huma 
indikazzjonijiet ta' siti ta' Natura 2000 kif ukoll rigward is-sistemi implimentattivi adegwati 
għall-ħarsien skont id-direttivi dwar in-natura. Jekk ikun il-każ, tista' tittieħed azzjoni bħal dik 
prevista mill-Artiklu 226 tat-Trattat KE.
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Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi 
(ĠU L 206, 22.7.1992)
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Link għall-istqarrija għall-istampa:
http://europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=ip/08/884&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=en
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Link għall-istqarrija għall-istampa:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


