
CM\810936MT.doc PE440.044v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

25.3.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1336/2008 ippreżentata minn Andrey Kovatchev, ta’ nazzjonalità 
Bulgara, flimkien ma’ firma oħra, dwar in-nuqqas ta’ implimentazzjoni tan-
netwerk ta’ Natura 2000 fil-Bulgarija u t-trattament xejn sodisfaċenti tal-
Kummissjoni ta’ lment relatat 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jinnota li, skont id-Direttiva  tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-
ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa, wieħed mir-rekwiżiti mandatorji l-aktar 
importanti għal adeżjoni tal-Bulgarija kien li jkunu indikati żoni u l-ħabitats naturali u l-
ispeċijiet indiġeni ta’ dawn iż-żoni. Il-Bulgarija kien imissha tibgħat, qabel l-adeżjoni, lista 
sħiħa taż-żoni nazzjonali biex jiġu inkorportati fin-netwerk ta’ Natura 2000. Skont il-
petizzjonant, dan ma sarx u jgħid li ħafna żoni importanti, inkluża l-bajja ta’ Irakli fil-kosta 
tal-Baħar l-Iswed, bħalissa kienu qed iġarrbu ħsara li ma tistax tissewwa. Il-petizzjonant 
jilmenta wkoll dwar il-mod li bih il-Kummissjoni trattat l-ilment mibgħut f’Marzu 2008 mill-
assoċjazzjoni tal-NGOs, ‘Insalvaw lin-Natura Bulgara’ u għalhekk jitlob lill-Parlament 
Ewropew biex jiżgura li l-Kummissjoni tinterċedi mal-awtoritajiet Bulgari biex 
tagħmilhielhom ċara li għandhom immedjatament jissodisfaw l-obbligu tagħhom li jindikaw 
żoni ta’ protezzjoni speċjali. 

2. Ammissibilità

Tiġi ddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli tal-Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni
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 L-indikazzjoni ta’ żoni protetti skont il-leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tan-natura

Bi qbil mal-Att tal-Adeżjoni, (l-Artikolu 53(1)), il-Bulgarija kellha tiżgura konformità mal-
liġi tal-KE mill-1 ta’ Jannar 2007. Din tal-aħħar tinkludi l-indikazzjoni ta’ ż-Żoni ta’ 
Protezzjoni Speċjali (SPAs) u ta’ Siti ta’ Interess Komunitarju (SCIs). Il-Bulgarija ttardjat 
b’mod sinifikanti l-adozzjoni tal-listi nazzjonali u l-verżjoni finali tagħhom ġiet ippreżentata 
lill-Kummissjoni f’Diċembru 2007. Il-Kummissjoni evalwat il-listi. L-analiżi tas-sitwazzjoni 
attwali turi li, s’issa, il-Bulgarija indikat bejn wieħed u ieħor 34% tat-territorju tagħha, liema 
indikazzjoni tippermetti kopertura tal-ħabitats u tal-ispeċi protetti kemm mid-Direttiva dwar l-
Għasafar u kemm minn dik dwar il-Ħabitats. 

Madankollu, it-tħassib prinċipali tal-Kummissjoni jibqa’ fir-rigward tal-indikazzjoni 
insuffiċjenti tal-SPAs. Għalkemm il-Bulgarija indikat il-114-il Żona Importanti għall-
Għasafar (IBAs) kollha tagħha, it-territorji ta’ sitta mis-siti ġew imnaqqsa, b’mod sinifikanti,
mingħajr ġustifikazzjoni xjentifika ċara. Il-Kummissjoni bagħtet ittra ta’ avviż formali lill-
awtoritajiet Bulgari f’Ġunju 20081. Ir-risposta waslet f’Awwissu 2008 u l-evalwazzjoni 
tagħha għandha tiġi finalizzata mis-servizzi tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni attwalment qed 
taħdem mal-Bulgarija biex tiffinalizza l-kwestjonijiet pendenti li fadal.

 L-indikazzjoni tal-SPA Emine (BG0002043) u l-SCI Emine-Irakli (BG0001004)

Iż-żewġ siti kienu indikati kif xieraq mill-awtoritajiet Bulgari f’Diċembru 2007, l-SCI Emine-
Irakli proposta (BG0001004) ġiet inkluża fil-Lista Ewropea tal-SCIs bl-adozzjoni tad-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Diċembru 2008 li, skont id-Direttiva tal-Kunsill 
92/43/KEE, adottat lista inizjali tas-siti ta’ importanza Komunitarja għar-reġjun 
bijoġeografiku tal-Baħar l-Iswed (ĠU L43 tat-13 ta’ Frar 2009).

 Attivitajiet ta’ żvilupp fiż-żona Emine-Irakli

Fl-2008, il-Kummissjoni rċiviet informazzjoni fir-rigward ta’ proġett li qed jitwettaq f’żona 
protetta fil-Bulgarija (fil-fruntieri tal-SCI Emine-Irakli proposta). Sabiex tiġi investigata s-
sitwazzjoni, tnieda każ ta’ inizjattiva proprja u dan ġie segwit b’ilment. L-aħħar informazzjoni 
turi li l-proġett kien awtorizzat qabel id-data ta’ adeżjoni u l-iżvilupp tiegħu waqaf sabiex 
ikun hemm żmien biżżejjed biex tinstab soluzzjoni għal każ fil-qorti. Sal-ġurnata tal-lum, il-
Kummissjoni ma ġietx ipprovduta b’aktar evidenza.

L-evalwazzjoni tal-informazzjoni turi l-kumplessità kollha tal-problemi tal-protezzjoni tan-
natura fil-Bulgarija u, b’mod partikolari, in-numru kbir ta’ proġetti awtorizzati qabel id-data 
tal-adeżjoni tal-Bulgarija fl-UE u n-nuqqas ta’ informazzjoni suffiċjenti dwar il-proġetti 
individwali.

Iċ-ċirkostanzi msemmijin hawn fuq wasslu lill-Kummissjoni biex tikkonkludi li m’hemmx
biżżejjed evidenza dwar il-ksur tal-liġi KE u li dan il-każ għandu jingħalaq. F’konformità 
mal-prattika amministrattiva tajba, il-petizzjonanti kienu infurmati, kif dovut, dwar l-
intenzjonijiet tal-Kummissjoni u ngħataw żmien biżżejjed biex jissottomettu informazzjoni 
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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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addizzjonali, li tista’ tipprovdi lill-Kummissjoni l-evidenza meħtieġa biex jittieħdu l-passi 
skont l-Artikolu 258 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 

Fit-tweġibiet tagħhom il-petizzjonanti infurmaw lill-Kummissjoni li: il-proġetti l-oħra kollha 
(barra t-tindif tax-Xmara Vaya), prinċipalment għall-bini ta’ lukandi u kumplessi ta’ lukandi 
ġodda ġew imnedija u ppubblikati qabel l-adeżjoni fl-UE. Fir-rigward tat-tindif tal-foresta fix-
xatt tax-Xmara Vaya, il-Kummissjoni kienet infurmata li dan twettaq fl-2007 bħala rimedju 
għall-ħsara kkawżata mill-għargħar tal-1 u t-2 ta’ Lulju 2006 u għall-prevenzjoni ta’ iktar 
ħsara. L-evalwazzjoni tal-informazzjoni wriet li l-Bulgarija naqset milli tikkonforma mal-
obbligi tagħha skont id-Direttiva 92/43/KEE kif interpretata mis-sentenzi tal-Qorti Ewropea 
tal-Ġustizzja fil-każijiet C-117/03 u C-244/051. Il-Bulgarija rrispondiet għall-Ittra ta’ Avviż 
Formali bil-proposta ta’ miżuri għar-restawrar tas-sit b’kalendarju aktar ċar. 

Fir-rigward tal-istqarrija min-naħa tal-petizzjonanti li: il-proġetti li jsiru barra mill-SCI 
BG0001004 proposta, iżda ġol-SPA BG0002043 proposta, għandna ngħidu li s-sitwazzjoni 
hija wisq kumplessa biex tkun evalwata b’mod komprensiv u fid-dettall, il-Kummissjoni 
nediet proċedura ta’ ksur oħra kontra l-Bulgarija għal ksur sistematiku tad-Direttiva 
2009/147/KE dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi2 u d-Direttiva 85/337/KEE dwar l-
istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent3 u għall-ksur tad-Direttiva 
92/43/KEE u d-Direttiva 2001/42/KE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi 
fuq l-ambjent4 u dawk il-proġetti lokalizzati fl-IBA/SPA Emine huma soġġetti għal
investigazzjoni5.

Il-Kummissjoni ma tarax ir-relevanza tad-Direttiva 2004/35/KE dwar ir-responsabbiltà 
ambjentali f’dak li għandu x’jaqsam mal-prevenzjoni u r-rimedju għal danni ambjentali6 f’dan 
il-każ u tinnota li l-kwistjoni ma tressqitx preċedentement quddiem il-Kummissjoni. Id-
direttiva ġiet trasposta fil-liġi Bulgara fis-16 ta’ April 2007.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni se tkompli tinvestiga s-sitwazzjoni f’Emine-Irakli, rigward l-
implimentazzjoni adegwata tas-sistemi ta’ protezzjoni skont id-direttivi dwar in-natura u, 
b’mod partikolari, fir-rigward tal-attivitajiet li saru f’qiegħ ix-Xmara Vaya. F’każ ta’ bżonn, 
huwa previst li tittieħed azzjoni skont l-Artikolu 258 tat-TFUE. 
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