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Kumitat għall-Petizzjonijiet

7.07.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1534/2008, imressqa minn Borislav Sandov, ta’ nazzjonalità Bulgara, 
f’isem is-Soċjetà għall-proġetti Agrarji u Ambjentali - GEO, bi 13 626 firma, 
dwar in-nuqqas ta’ konsiderazzjoni mill-awtoritajiet Bulgari tad-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva tal-Kunsill 2001/42/KE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u 
programmi fuq l-ambjent, u d-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-
konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi, b'konnessjoni 
ma’ ċentru tal-isports u turistiku fil-muntanji Rhodope

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddikjara li l-awtoritajiet kompetenti Bulgari emendaw il-pjan ġenerali għall-
użu tal-art għaċ-Ċentru  Sportiv u Turistiku ta’ Perelik għall-iskijjar u l-golf mingħajr ma sar 
studju dwar l-impatt ambjentali u konsultazzjoni pubblika meħtieġa skont id-direttivi 
msemmija aktar ’il fuq. F’dan il-kuntest il-petizzjonant jirreferi għaz-zoni milquta mill-
proġett, Rodopi-Zapadni (BG0001030) u Trigrad Mursalita (BG0002113), li huma fil-lista ta’ 
Natura 2000, u li se jiġu milquta minn ħsara irreparabbli jekk il-proġett jitwettaq. Il-
petizzjonant għalhekk jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni bl-għan li ma jħallix 
dawn il-ħabitats uniċi jinqerdu.

2. Ammissibilità

Dikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).
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3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Lulju 2009.

Il-Kummissjoni kienet infurmata fl-2008 dwar l-adozzjoni ta’ emenda tal-Pjan Ġenerali għall-
Art tal-Muniċipalità ta’ Smolyan biex tinkludi proġett ta’ kostruzzjoni ta’ "Ċentru Sportiv u 
Turistiku ta’ Perelik”, mingħajr ma saritlu Evalwazzjoni Strateġika Ambjentali kif mitlub 
mid-Direttiva 2001/42/KE1 u mingħajr evalwazzjoni xierqa skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 
tal-Ħabitats2. Barra minn hekk, il-Kummissjoni kienet infurmata li l-bini ta’ wħud mill-
proġetti individwali fost il-proposta akbar ta’ investiment "għaċ-Ċentru Sportiv u Turistiku ta’ 
Perelik” kien beda mingħajr ma kienet saret proċedura EIA xierqa.

Il-Kummissjoni investigat is-sitwazzjoni u ġew identifikati l-fatti li jmiss:

- M’hemmx evidenza biex jiġi pprovat li xi partijiet mill-proposta akbar ta’ investiment 
“għaċ-Ċentru Sportiv u Turistiku ta’ Perelik” kienu fil-fatt ġew permessi, jew 
ippreparati biex jinbnew jew kienu qegħdin jinbnew;

- Skont l-informazzjoni li ngħatajna, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti qed 
jissorveljaw is-sitwazzjoni u qed jieħdu l-passi kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li tiġi 
ssodisfata l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-KE;

- Id-deċiżjoni biex tiġi adottata l-emenda tal-Pjan Ġenerali għall-Art tal-Muniċipalità 
ta’ Smolyan bil-għan li jiġi inkluż il-proġett taċ-“Ċentru Sportiv u Turistiku ta’ 
Perelik” tħassret b’deċiżjoni reċenti tal-Kunsill Muniċipali ta’ Smolyan li ttieħdet fit-
13 ta' Marzu 2009.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tqis li, fid-dawl tal-miżuri li ttieħdu mill-awtoritajiet Bulgari, il-ksur li kien 
sar f’relazzjoni mal-emenda tal-Pjan Ġenerali għall-Art tal-Muniċipalità ta’ Smoylan kien ġie 
irranġat. Madankollu, il-Kummissjoni se tkompli tissorvelja l-iżvilupp futur taċ-Ċentru 
Sportiv u Turistiku ta’ Perelik.
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