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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1404/2007, imressqa minn Ivan Shumkov, ta’ nazzjonalità Bulgara, 
f’isem il-“Kumitat ta’ Inizjattiva kontra t-Terrur ta’ Vetturi Twal li jgħaddu minn 
Gabrovo”, dwar il-ġlieda kontra t-terrur ta’ vetturi twal li jgħaddu minn Gabrovo

1. Sommarju tal-Petizzjoni 

Il-petizzjonant jistqarr li minn mindu nbdew ix-xogħlijiet ta’ rikostruzzjoni tat-toroq fil-
Mogħdija ta’ Haynboaz, il-moviment ta’ vetturi twal u ta’ trakkijiet li jaqsmu mit-tramuntana 
għan-nofsinhar tat-territorju tal-Bulgarija kien gwidat mill-ġdid sabiex jgħaddi minn  
Gabrovo. Barra għal bosta perjodi qosra ta’ eżenzjoni, is-sitwazzjoni baqgħet kif kienet għal 
ħames snin sal-lum il-ġurnata.  Il-Fond tar-Repubblika għall-Infrastruttura tat-Toroq u 
rappreżentanti tal-awtoritajiet lokali kemm-il darba żguraw lir-residenti lokali li x-xogħlijiet 
tat-toroq se jintemmu sa nofs l-2008. Madankollu, ir-residenti lokali għandhom raġunijiet 
sabiex jiddubitaw mill-eżattezza ta’ din l-informazzjoni. Ir-residenti lokali kienu esposti għal 
snin għall-vetturi tqal għaddejjin. Dawn bidlu b’mod drastiku l-bilanċ ekoloġiku tal-ambjent. 
Il-livelli tal-ħsejjes jeċċedu sew l-istandards ammissibbli. Il-petizzjonant jappella lill-
Parlament Ewropew sabiex jintervieni, ħalli jsiru l-ispezzjonijiet neċessarji biex ikun stabbilit 
il-livell ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni ambjentali u ta’ regolamenti 
dwar l-istandards ta' għajxien tajjeb għas-saħħa f’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ 
leġiżlazzjoni applikabbli nazzjonali u tal-UE u ftehimiet legali internazzjonali li l-Bulgarija 
hija firmatarja tagħhom.  

2. Ammissibiltà 

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.
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Il-leġiżlazzjoni Ewropea applikabbli rigward l-evalwazzjoni u l-immaniġġjar tal-ħoss fl-
ambjent hija d-Direttiva 2002/49/KE1.  

Din id-Direttiva ma tistipula l-ebda valur ta’ limitu Komunitarju u tħalli f’idejn l-Istati 
Membri d-diskrezzjoni li jagħżlu liema valuri ta’ limitu għall-ħoss u kriterji oħra għandhom 
jadottaw fil-pjani ta’ azzjoni. L-għażla tal-miżuri għall-immaniġjar tal-ħsejjes ambjentali 
taqa’ taħt il-kompetenza tal-awtoritajiet inkarigati mill-pjani ta’ azzjoni, maħtura mill-lstati 
Membri. 

Din id-Direttiva teħtieġ li l-awtoritajiet maħtura mill-Istati Membri jfasslu mapep strateġiċi 
tal-ħoss u pjanijiet ta’ azzjoni maħsuba għall-immaniġġjar tal-ħsejjes ambjentali. Il-mapep 
strateġiċi tal-ħoss kellhom jitfasslu qabel it-30 ta’ Ġunju 2007, waqt li l-pjanijiet ta’ azzjoni 
korrispondenti kellhom jiġu adottati qabel it-18 ta’ Lulju 2008, wara l-konsultazzjoni u l-
parteċipazzjoni tal-pubbliku. L-awtoritajiet Bulgari għadhom ma rrappurtawx lill-
Kummissjoni. Biex ikollha informazzjoni biżżejjed biex tevalwa l-konformità mad-
dispożizzjonijiet ewlenin tad-Direttiva, il-Bulgarija trid tibgħat l-informazzjoni lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni bagħtet ittra li fiha talbet informazzjoni fuq ir-rapporti dwar l-
Artikolu 10, paragrafu 2 u l-Anness VI  tad-Direttiva msemmija qabel.  L-Istati Membri l-
oħra kollha ntalbu wkoll biex jagħtu din l-informazzjoni fi żmien xahrejn mill-wasla tat-talba 
tal-Kummissjoni. 

Il-KE se tevalwa l-informazzjoni li tingħata mill-Istati Membri u se tieħu l-azzjoni  xierqa 
f’każ ta’ ksur tal-liġi Komunitarja. 

Fid-dawl ta’ dawn l-elementi u l-informazzjoni mressqa mill-petizzjonant, mhux possibbli li 
jinstab xi ksur potenzjali tal-liġi Komunitarja. Madankollu, il-petizzjonant jista’ jingħata l-
parir li javviċina l-awtoritajiet kompetenti Bulgari biex jiżgura li l-kwistjonijiet ippreżentati 
fil-qafas ta’ din il-petizzjoni jiġu kkunsidrati. 

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Il-komunikazzjoni tal-bidu tirreferi għal rapport, jiġifieri mapep tal-ħsejjes, li l-Bulgarija issa 
sottomettiet. Wara evalwazzjoni tar-rapport, deher biċ-ċar li l-belt li tissemma fil-petizzjoni,
Gabrovo, ma taqax fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni. Għaldaqstant, il-kwistjoni li 
tqajmet mill-petizzjonant taqa’ fil-kompetenza ta’ Stat Membru individwali u l-Kummissjoni 
m’għandhiex iktar kummenti x’tgħaddi dwar il-petizzjoni.

Għaldaqstant, il-konklużjoni tal-komunikazzjoni oriġinali li kienet tgħid li mhux possibbli li 
jiġi identifikat ksur potenzjali tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità, għadha valida.

                                               
1 Aġenda L 189, 18.7.2002, p. 12-25


