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Suġġett: Petizzjoni 0745/2007, imressqa minn Andrey Kovatchev, ta’ nazzjonalità Bulgara, 
f’isem il-"Balkani Wildlife Society”, dwar nuqqas li jiġi implimentat in-netwerk 
Natura 2000 fil-Bulgarija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddikjara li, skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni
tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa, wieħed mill-obbligi l-aktar importanti tal-
adeżjoni tal-Bulgarija kien li tidentifika s-siti, u l-ħabitats u l-ispeċi indiġeni li jinsabu 
hemmhekk, skont il-kriterji tal-Anness III. Il-Bulgarija kellha, qabel l-adeżjoni tagħha, tressaq 
lista kompleta taż-żoni nazzjonali għall-inklużjoni fin-netwerk Natura 2000. Skont il-
petizzjonant dan ma sarx, u jgħid li ħafna żoni importanti fil-preżent qegħdin isofru ħsara 
irreparabbli. Għalhekk, jitlob lill-Parlament Ewropew biex jiżgura li l-Bulgarija tissodisfa l-
obbligi tagħha u tidentifika ż-żoni protetti b’mod speċjali mingħajr dewmien. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Diċembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Marzu 2008.

Il-petizzjonant jiddikjara li, skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni 
tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa1, wieħed mill-obbligi l-aktar importanti tal-
adeżjoni tal-Bulgarija kien li tidentifika Siti ta’ Importanza Komunitarja, skont il-kriterji 
stabbiliti fl-Anness III tad-Direttiva msemmija hawn fuq, għall-konservazzjoni tat-tipi ta’ 
ħabitats naturali u ta’ speċi ta’ Interess Komunitarju. Il-Bulgarija, sa mhux aktar tard mill-

                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7-50.
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adeżjoni, kellha tressaq lista nazzjonali kompleta tas-siti potenzjali biex jiġu inklużi fin-
netwerk Natura 2000.

Skont il-petizzjonant, dan ma seħħx bis-sħiħ u jsostni li ħafna żoni importanti li ma ġewx 
inklużi fil-lista proposta, bħalissa qegħdin isofru ħsara irreparabbli. Qed jgħid li xi wħud mis-
siti proposti lanqas biss għandhom is-sistema ta’ protezzjoni meħtieġa. Għalhekk, jistieden 
lill-Parlament Ewropew biex jiżgura li l-Bulgarija tissodisfa l-obbligi tagħha u mingħajr 
dewmien tidentifika żoni protetti b’mod speċjali.

Il-Kummissjoni hija konxja mill-problemi relatati mal-identifikazzjoni u l-għażla tas-siti tan-
netwerk Natura 2000 fil-Bulgarija, mhux biss is-Siti ta’ Interess Komunitarju skont id-
Direttiva dwar il-Ħabitats, iżda wkoll iż-Żoni ta’ Protezzjoni Speċjali skont id-Direttiva dwar 
l-Għasafar1, il-komponenti l-oħra tan-netwerk. Il-Kummissjoni qiegħda tirċievi ħafna sinjali 
minn ċittadini u organizzazzjonijiet mhux governattivi dwar il-kompletezza tan-netwerk kif 
propost l-ewwel darba mill-Bulgarija (proposta li waslet għand il-Kummissjoni fil-15 ta’ 
Marzu, 2007), inklużi korrispondenza u żjarat personali mill-organizzazzjoni tal-petizzjonant. 
Il-Kummissarju Dimas laqa’ wkoll personalment grupp ta’ NGOs mill-Bulgarija fejn kienu 
ppreżentati l-istess argumenti.

Id-Direttorat Ġenerali għall-Ambjent qiegħed isegwi mill-qrib dawn il-kwistjonijiet fil-
Bulgarija, mhux biss permezz ta’ laqgħat ta’ uffiċjali f’livell għoli, iżda wkoll bi skambji 
frekwenti ta’ korrispondenza (li tinkludi “ittra informali dwar ksur possibbli tal-Artikolu 226” 
għall-applikazzjoni ħażina tad-Direttivi). Bħala riżultat ta’ dan id-djalogu, mid-data tal-
petizzjoni, il-Bulgarija ressqet żewġ settijiet oħra ta’ Siti proposti ta’ Importanza Komunitarja 
skont id-Direttiva dwar il-Ħabitats u ż-Żoni ta’ Protezzjoni Speċjali skont id-Direttiva dwar l-
Għasafar (id-dokumentazzjoni meħtieġa waslet fit-8 ta’ Novembru, 2007, u fit-22 ta’ Jannar 
2008, rispettivament).

Il-lista nazzjonali ta’ Siti ta’ Importanza Komunitarja mill-Bulgarija bħalissa qiegħda tiġi 
evalwata skont il-kriterji stabbiliti fl-Anness III tad-Direttiva dwar il-Ħabitats. Dan qiegħed 
isir miċ-Ċentru Topiku Ewropew taż-ŻEE għad-Diversità Bijoloġika, li jipprovdi għajnuna 
teknika lill-Kummissjoni Ewropea biex tiġġudika l-kompletezza u l-koerenza tan-netwerk 
propost. L-evalwazzjonijiet preliminari tagħhom se jkunu diskussi f’laqgħa teknika magħrufa 
bħala seminar bijoġeografiku, fejn uffiċjali tal-Kummissjoni u esperti f’isem il-Kummissjoni, 
uffiċjali mill-Istati Membri u l-esperti tagħhom u rappreżentati ta’ gruppi ta’ partijiet 
interessati se jeżaminaw kemm hu xjentifikament tajjeb in-netwerk propost. 

Fid-dawl tal-fatt li l-Bulgarija għamlet titjib sostanzjali fil-lista inizjali tagħha tas-Siti proposti 
ta’ Importanza Komunitarji, il-Kummissjoni qiegħda tipproċedi bil-prattika stabbilita li 
teżamina l-lista ta’ siti fl-hekk imsejjaħ proċess bijoġeografiku. Il-Kummissjoni se tinforma 
lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar ir-riżultat ta’ dan il-proċess.

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

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1-
18.
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Ir-risposta tal-Kummissjoni tas-7 ta' Marzu 2008 indikat li l-Kummissjoni kienet għamlet 
pressjoni fuq il-Bulgarija biex tipproponi aktar siti, xi ħaġa li ma saritx lejn l-aħħar tal-2007 u 
l-bidu tal-2008. Il-Kummissjoni ddikjarat ukoll li l-kompletezza tal-lista kienet se tiġi 
eżaminata fil-kuntest tal-analiżi bijoġeografika kif previst fid-Direttiva dwar il-Ħabitats.

Is-seminar bijoġeografiku għall-Bulgarija sar f'Ġunju 2008, meta numru ta' tipi ta' ħabitats u 
speċji nstabu li ma kienux irrappreżentati biżżejjed fil-lista nazzjonali. Il-petizzjonant innifsu 
għen f'dawn l-analiżi għax kien wieħed mir-rappreżentanti tal-NGOs li pparteċipaw fid-
diskussjonijiet.

Fuq il-bażi tal-konklużjonijiet tas-seminar, l-ewwel listi, li għadhom mhumiex lesti, tas-Siti ta' 
Importanza Komunitarja adotatti mill-Kummissjoni jinsabu fid-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 
2009/91/KE1 (għar-reġjun tal-Alpi) ,  2009/92/KE2 (għar-reġjun tal-Baħar l-Iswed) u 
2009/93/KE3 (għar-reġjun Kontinentali).

Wara s-seminar bijoġeografiku, il-Kummissjoni qablet mal-Bulgarija li n-nuqqasijiet fin-
netwerk propost kienu se jimtlew sal-1 ta' Settembru 2009.

Il-Kummissjoni ma tara l-ebda raġuni għalfejn għandha taġixxi fir-rigward ta' din il-petizzjoni 
minħabba l-progress riċenti fl-adozzjoni tal-ewwel listi Komunitarji ta' Siti ta' Importanza 
Komunitarja għall-Bulgarija. Il-Kummissjoni se taħdem mal-awtoritajiet Bulgari biex tlesti l-
lista nazzjonali ta' Siti ta' Importanza Komunitarja.

                                               
1 Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/91/KE tat- 12 ta' Diċembru 2008 li tadotta, skont id-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE, it-tieni lista aġġornata tas-siti ta' importanza Komunitarja għar-reġjun bijoġeografiku tal-
Alpi (notifikata bid-dokument numru C(2008) 7973). ĠU L 043 , 13.02.2009 p.21 – 58.
2 Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/92/KE tat-12 ta' Diċembru 2008 li tadotta, skont id-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE, lista inizjali tas-siti ta' importanza Komunitarja għar-reġjun bijoġeografiku tal-Baħar l-Iswed 
(notifikata bid-dokument numru C(2008) 7974). ĠU L 043 , 13.02.2009 p. 59-62.
3 Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/93/KE tat-12 ta' Diċembru 2008 li tadotta, skont id-Direttiva tal-Kunsill 
92/43/KEE, it-tieni lista aġġornata tas-siti ta' importanza Komunitarja għar-reġjun bijoġeografiku Kontinentali 
(notifikata bid-dokument numru C(2008) 8039). ĠU L 043 , 13.02.2009 p.63 – 244.


