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Subject: Petizzjoni 1587/2008, ippreżentata minn Nevena Asenova, ta’ nazzjonalità 

Bulgara, f’isem il-'Kumitat ta’ Inizjattiva għall-abitanti tar-raħal ta’ 
Mougla’, flimkien ma’ 410 firma, dwar ‘it-tpartit tal-art’ u l-ksur tal-liġi 
ambjentali tal-UE fiż-żona ta’ Smolyan fin-nofsinhar tal-Bulgarija

1. Summary of petition
Il-petizzjonanta tirreferi għas-sitwazzjoni dubjuża relatata mal-iżvilupp ta’ proġetti tat-turisti 
u tal-isports tax-xitwa fiż-żona ta’ Smolyan tal-muntanji Rodopi fin-nofsinhar tal-Bulgarija.
Il-petizzjonanta tistqarr li fil-fatt iż-żoni li l-awtoritajiet lokali 'partu' mal-iżvilippaturi tal-
proġetti għandhom, skont id-dispożizzjonijiet applikabbli, jingħataw lura lill-abitanti lokali.
Il-petizzjonanta b’mod partikolari tiġbed l-attenzjoni fuq iċ-ċentru tal-isports u t-turisti 
‘Perelik’, kumpanija reġistrata barra mill-pajjiż, f’Ċipru, li s-sid tagħha għandu rabtiet mill-
qrib mal-Gvern Bulgaru. Din il-kumpanija bdiet proġett kbir li jkopri 13,750 ettaru ta’ art u 
foresta, li parti minnu ġiet proposta biex tkun inkluża fil-lista ta’ Natura 2000. Il-
petizzjonanta, li diġà appellat mingħajr suċċess lill-Ombudsman Bulgaru u r-
rappreżentazzjoni tal-Kummissjoni fil-Bulgarija, għalhekk titlob lill-Parlament Ewropew biex 
jinterċiedi immedjatament mal-awtoritajiet Bulgari u, possibilment, biex iwaqqaf kumitat ta’ 
inkjesta bl-għan li jwaqqaf il-proġetti tal-infrastruttura mibdija, li jmorru kontra l-
leġiżlazzjoni tal-UE applikabbli fil-qasam, iżda li huma wkoll evidenza ċara tal-korruzzjoni 
mifruxa fil-Bulgarija.       

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Marzu 2009. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 192(4).

3. Risposta mill-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Il-Petizzjoni
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Il-petizzjonanti jilmentaw li l-prattika ta’ “tpartit tal-art” bejn il-muniċipalitajiet u l-
iżviluppaturi tal-proprjetà mhijiex trasparenti, u tista’ tħarrax l-inġustizzji tal-passat fir-
rigward tad-drittijiet tal-proprjetà u x’aktarx tista’ tipperikola żoni b’valur ambjenatli għoli.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-Parlament huwa konxju, minn bosta petizzjonijiet preċedenti, li l-kwistjoni tal-liġi tal-
proprjetà ma taqax fl-ambitu tal-kompetenza tal-Komunità u għalhekk ma jista’ jkun hemm l-
ebda bażi biex jiġu aċċettati u segwiti każijiet individwali bil-mod kif ovvjament jixtiequ l-
petizzjonanti. Minkejja dan, skont il-mekkaniżmu “Koperazzjoni u Verifika” li jġib flimkien 
il-Bulgarija u l-Kummissjoni, biex inaqqsu l-livelli ta’ korruzzjoni b’mod ġenerali, il-
prattikka tat-tpartit tal-art filfatt ġiet identifikata bħala fattur ta’ riskju. Fir-rapport 2008, 
kienet ikkunsidrata fi ħdan il-kuntest tal-ħames “punt ta’ referenza” li hemm bżonn ta’ 
attenzjoni, biex tiġi indirizzata t-tendenza għall-korruzzjoni fil-livell lokali. Sussegwentement 
għal dak ir-rapport, il-Bulgarija waqqfet forza ta’ ħidma biex tindirizza l-kwistjoni tat-tpartit 
tal-art u filfatt il-bidliet neċessarji għal-liġi tal-foresta daħlu fis-seħħ fi Frar tal-2009, filwaqt 
li dawk għal-liġi tal-art daħlu f'Marzu tal-2009. Il-Kummissjoni għadha qed tissorvelja s-
sitwazzjoni biex tiżgura li dawn il-bidliet, u l-proċedura l-ġdida u iktar trasparenti tar-
reġistrazzjoni tal-art, ikunu effettivi. Il-Kummissjoni se tiġbed l-attenzjoni tal-Membri tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet għar-rapport annwali li jmiss, li mistenni joħroġ f’Ġunju tal-
2009.

Il-petizzjonanti jirreferu għall-bini previst taċ-Ċentru Sportiv u Turistiku Perelik, li jinkludi 
żoni identifikati bħala siti tan-Natura 2000. Madankollu, id-deċiżjoni li tadotta l-emenda tal-
Pjan Ġenerali li Jissalvagwardja l-Art (General Spatial Plan) tal-Muniċipalità ta’ Smolyan bil-
għan li jiġi inkluż il-proġett taċ-“Ċentru Sportiv u Turistiku ta’ Perelik” tħassret b’deċiżjoni 
oħra tat-13 ta' Marzu 2009 tal-Kunsill Muniċipali ta’ Smolyan. 

Konklużjonijiet

Il-Bulgarija ħadet passi biex tindirizza l-kwistjoni tat-tpartit tal-art, ikkritikata mill-
petizzjonanti. Il-Kummissjoni qed tkompli tissorvelja l-effettività tal-passi meħuda iżda ma 
tistax taċċetta każi individwali. L-awtoritajiet lokali fi Smolyan ħassru d-deċiżjoni li tadotta l-
emenda tal-Pjan Ġenerali li Jissalvagwardja l-Art għall-bini taċ-“Ċentru Sportiv u Turistiku 
ta’ Perelik” li jaffettwa siti tan-Natura 2000.

Il-Kummissjoni se tkompli tissorvelja s-sitwazzjoni biex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta 
tal-leġiżlazzjoni Natura.


