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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1532/2008, ippreżentata minn Nikolay Nikolov ta’ nazzjonalità 
Bulgara, f’isem il-Kumitat ta’ Inizjattiva tal-kwartieri residenzjali Chehlevtsi, 
Velchevtsi, Diado Dianko u Hristo Smirnenski, Gabrovo, li ġġib madwar 400 
firma, dwar l-ippjanar u t-twettiq ta’ proġett ta’ bypass propost fil-Punent tal-belt 
ta’ Gabrovo fil-Grigal tal-Bulgarija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta kontra r-rotta tal-bypass ippjanata fil-Punent ta’ Gabrovo, li se 
tgħaddi miz-zoni residenzjali msemmija hawn fuq. Il-petizzjonant jidhirlu li l-proġett se jkollu 
effetti negattivi fuq is-saħħa tal-popolazzjoni lokali u fuq l-iżvilupp futur taz-zona residenzjali 
inkwistjoni. Huwa jenfasizza wkoll li l-awtoritajiet ma kkunsidrawx alternattivi, bħal bypass
fil-lvant ta’ Gabrovo, jew il-proposta ppreżentata mill-perit magħruf Adolf Mussman. Il-
petizzjonant għalhekk jappella lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni sabiex jippermetti r-
reviżjoni meħtieġa biex ikun determinat jekk kienx hemm konformità mad-dispożizzjonijiet 
tal-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE u l-ftehimiet internazzjonali ffirmati mill-Bulgarija 
f’konnessjoni ma’ dan il-proġett. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

L-allegazzjonijiet magħmula mill-petizzjonant rigward in-nuqqas ta’ rispett tal-liġi tal-
Bulgarija ma jaqgħux fil-kompetenza tal-Kummissjoni. 
Rigward il-ksur possibbli tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-KE, il-petizzjonant ma jagħtix 
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biżżejjed elementi sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ tevalwa l-każ.   Il-Kummissjoni tinnota li 
l-leġiżlazzjoni tal-KE hija applikabbli għall-Bulgarija mid-data tal-adeżjoni tagħha fl-UE, 
jiġifieri l-1 ta' Jannar 2007.   Madankollu, il-petizzjonant ma jistipulax meta nbeda l-proġett li 
huwa s-suġġett tal-petizzjoni. 

Minħabba n-natura u l-post tal-proġett, il-Kummissjoni tqis li d-Direttivi li ġejjin jistgħu 
japplikaw għall-evalwazzjoni tal-każ: Direttiva 2001/42/KE1 (Direttiva SEA), Direttiva 
85/337/KEE2 (Direttiva EIA) kif emendata, u d-Direttivi 79/409/KEE3 (Direttiva dwar l-
Għasafar) u 92/43/KEE4 (Direttiva dwar il-Habitats).

Direttiva SEA

B’konformità mal-Artikolu 3 tad-Direttiva SEA, il-pjanijiet u l-programmi mħejjija, fost 
oħrajn, għall-ippjanar tat-trasport, tal-bliet u tal-kampanja jew għall-użu tal-art u li joħolqu l-
qafas għall-kunsens tal-proġetti futuri għall-iżvilupp elenkati fl-Annessi I u II tad-Direttiva 
EIA, kif ukoll proġetti li probabbli jkollhom effetti fuq siti fejn ġie determinat li jeħtieġu
evalwazzjoni skont l-Artikolu 6 jew 7 tad-Direttiva tal-Habitats, huma suġġetti għal 
evalwazzjoni ambjentali.  

Wieħed għandu jinnota li l-pjanijiet u l-programmi koperti mid-Direttiva SEA huma suġġetti 
għal evalwazzjoni ambjentali matul it-tħejjija tagħhom u qabel ma jiġu adottati.   Il-proċedura 
SEA tinkludi t-tħejjija ta’ rapport ambjentali fejn jiġu identifikati l-effetti sinifikanti probabbli 
fuq l-ambjent u l-alternattivi raġonevoli.  Il-konsultazzjonijiet mal-pubbliku u mal-awtoritajiet 
li għandhom responsabiltajiet ambjentali speċifiċi huma obbligatorji. Għalhekk, ir-rapport 
ambjentali u r-riżultati tal-konsultazzjonijiet għandhom jitqiesu fil-proċedura tat-teħid tad-
deċiżjonijiet rigward il-pjan jew il-programm rispettiv. 

Il-petizzjonant ma jipprovdix informazzjoni dwar jekk il-proġett, li huwa s-suġġett tal-
mistoqsija tiegħu, kienx inkluż fi pjan jew programm li għalih sar SEA.

Direttiva EIA

Il-proġett imsemmi mill-petizzjonant huwa proġett ta’ bypass.  Dan it-tip ta’ proġett jaqa’ jew 
taħt l-Anness I, punt 7 (c), jew taħt l-Anness II, punt 10 (e) tad-Direttiva EIA.   Madankollu, 
il-petizzjonant ma jipprovdix informazzjoni dwar jekk il-proġett kienx is-suġġett ta’ 
proċedura EIA, jew jekk inħarġitx deċiżjoni ta’ skrijning mill-awtoritajiet kompetenti Bulgari.   
Għalhekk il-Kummissjoni tirrikonoxxi li hemm żewġ possibilitajiet, skont il-klassifikazzjoni 
                                               
1 Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar l-evalwazzjoni tal-effetti ta’ 
ċerti pjanijiet u programmi dwar l-ambjent, ĠU L 197, 21.7.2001.
2 Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE, ĠU L 175, 05.0.1985, emendata permezz tad-Direttiva 
tal-Kunsill 97/11/KE, ĠU L 73, 14.03.1997, emendata permezz ta’ Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 2003/35/KE, ĠU L 156, 25.06.2003.
3 Direttiva tal-Kunsill tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, ĠU L 
103, 25.4.1979.
4 Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats 
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi, ĠU L 206, 22.07.1992.
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tal-proġett innifsu (Anness I jew Anness II tad-Direttiva EIA).

Rigward proġetti tal-Anness I elenkati fid-Direttiva EIA, il-proċedura EIA għandha ssir qabel 
ma jingħata l-kunsens għall-iżvilupp tal-proġett.   Huwa importanti li wieħed jinnota li meta 
ssir EIA, l-iżviluppatur tal-proġett għandu jipprovdi lill-awtoritajiet kompetenti informazzjoni 
dwar il-proġett u l-impatt tiegħu fuq l-ambjent kif stipulat fl-Artikolu 5(3) u l-Anness IV tad-
Direttiva EIA.  Din l-informazzjoni għandha tinkludi, fost punti oħra, deskrizzjoni tal-
alternattivi ewlenin studjati mill-iżviluppatur u indikazzjoni tar-raġunijiet ewlenin għall-
għażla tiegħu, filwaqt li jitqiesu l-effetti ambjentali. 

B’konformità mal-Artikolu 6(2) u (3) tad-Direttiva EIA, il-pubbliku għandu aċċess għall-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet marbuta ma’ proġetti suġġetti għal EIA.  Barra minn hekk, 
meta tittieħed deċiżjoni biex jingħata jew jinċaħad il-kunsens għall-iżvilupp, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jinfurmaw lill-pubbliku b’konformità mal-proċeduri xierqa. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu lill-pubbliku bl-informazzjoni dwar ir-raġunijiet 
u l-kunsiderazzjonijiet ewlenin li fuqhom hija bbażata d-deċiżjoni, inkluż it-tagħrif dwar il-
parteċipazzjoni tal-pubbliku.   

Rigward il-proġetti elenkati fl-Anness II, il-ħtieġa ta’ EIA hija ddeterminata jew permezz ta’ 
kunsiderazzjoni skont il-każ individwali, jew permezz ta’ limiti massimi jew kriterji stipulati 
mill-Istat Membru.   Madankollu, wieħed għandu jsemmi li d-Direttiva EIA ma tipprevedix 
konsultazzjoni pubblika fl-istadju tal-iskrijning.   

Direttiva dwar l-Għasafar u Direttiva dwar il-Habitats

Skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Habitats, il-pjanijiet, programmi u proġetti kollha 
li jista’ jkollhom effett sinifikanti fuq Postijiet ta’ Importanza Komunitarja (imniżżla fid-
Direttiva dwar il-Habitats) għandhom ikunu suġġetti għal evalwazzjoni adegwata ta’ dak l-
effett, li tqis l-għanijiet ta’ konservazzjoni tal-post.   Din id-dispożizzjoni tapplika wkoll għaz-
Zoni ta’ Protezzjoni speċjali, kif irregolati bid-Direttiva dwar l-Għasafar. 

Konklużjoni

Meta tqis l-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant, il-Kummissjoni mhijiex f’qagħda li 
tevalwa jekk il-proġett li huwa s-suġġett ta’ din il-petizzjoni jikkonformax mal-acquis
ambjentali tal-KE. Jekk il-petizzjonant jista’ jipprovdi aktar tagħrif, is-servizzi tal-
Kummissjoni huma lesti jevalwaw il-każ. 

Madankollu, wieħed għandu jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-leġiżlazzjoni tal-UE bdiet 
tapplika għall-Bulgarija biss minn wara d-data tal-adeżjoni tagħha fl-UE, fl-1 ta’ Jannar 2007, 
u li l-Kummissjoni ma tistax tiftaħ każijiet ta’ ksur tal-liġi fuq proċeduri li bdew qabel din id-
data. 

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

Fl-14 ta’ Settembru 2009, il-Kummissjoni bagħtet ittra lill-awtoritajiet kompetenti Bulgari 
biex titlobhom informazzjoni dwar il-konformità tal-proġett imsemmi mill-petizzjonanti mal-
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acquis ambjentali relevanti. Ir-risposta tal-awtoritajiet waslet fis-26 ta’ Novembru 2009. 
Għandu jiġi nnutat li fl-14 ta’ Settembru 2009, il-Kummissjoni rċeviet ukoll aktar 
informazzjoni mingħand il-petizzjonanti rigward l-applikabilità tad-Direttiva EIA1 għal dan il-
proġett.

Il-petizzjonanti infurmaw lill-Kummissjoni li l-proġett ġie indikat li jaqa’ taħt l-Anness II, 
punt 10 (e) tad-Direttiva EIA. Huma jsostnu li ma saret l-ebda konsultazzjoni pubblika mal-
partijiet affettwati matul l-ippjanar tal-proġett tat-triq internazzjonali E-85. Huma jirreferu 
għall-konsultazzjonijiet mal-pubbliku, li saru fl-1993 rigward proġett simili li kien sar qabel, 
meta kienet ittieħdet deċiżjoni li t-triq internazzjonali E-85, li tgħaddi miż-żoni residenzjali ta’ 
Chehlevtsi, Diado Dianko u Hristo Smirnenski kellha tiġi mwaqqqfa għaliex kienet ġiet 
iddikjarata mhux sostenibbli u li ma tirrispettax l-ambjent. Il-petizzjonanti jgħidu li l-
implimentazzjoni preżenti tat-triq internazzjonali E-85 ġiet iffinanzjata taħt l-ISPA Nru 
2006/BG/16/P/PA/003.  Huma jinsistu li l-iffinanzjar u x-xogħlijiet tal-ippjanar tal-proġett 
għandhom jitwaqqfu u li għandhom isiru konsultazzjonijiet mal-pubbliku għall-alternattivi 
kollha possibbli għal bypass. 

Il-Kummissjoni eżaminat l-allegazzjonijiet tal-petizzjonant flimkien mar-risposta tal-
awtoritajiet kompetenti. Il-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tal-Kummissjoni jinsabu hawn 
taħt. 

Il-Proċedura tal-EIA

Il-proġett li jirreferi għalih il-petizzjonant huwa proġett għal bypass. Dawn it-tipi ta’ proġetti 
jaqgħu taħt l-Anness I, punt 7 (c) jew taħt l-Anness II, punt 10 (e) tad-Direttiva EIA. L-
awtoritajiet infurmaw lill-Kummissjoni li l-proġett kien indikat li jaqa’ taħt l-Anness I tal-Att
Bulgaru dwar il-Ħarsien tal-Ambjent, li jittrasponi r-rekwiżiti tad-Direttiva EIA. Għal dan il-
għan, rigward il-proġetti tal-Anness I elenkati fid-Direttiva EIA, il-proċedura tal-EIA hija 
obbligatorja u għandha ssir qabel jingħata l-kunsens għall-iżvilupp.    

Mir-risposta tal-awtoritajiet Bulgari, il-Kummissjoni tifhem li l-iżviluppatur (l-Aġenzija 
Nazzjonali dwar l-Infrastruttura tat-Toroq jew in-National Agency on Road Infrastructure -
NARI) innotifika lill-Ministeru għall-Ambjent u l-Ilma fit-13 ta’ Ġunju 2008 dwar il-proposta 
tal-proġett. Fin-notifika tiegħu, l-iżviluppatur indika żewġ rotot alternattivi – “il-blu” u “l-
ħamra”. Wara li kkunsidra din l-informazzjoni, il-Ministeru għall-Ambjent u l-Ilma
rrikonoxxa, bl-ittra tat-23 ta’ Lulju 2008 u indirizzata lill-iżviluppatur, li l-proġett għandu 
jkun suġġett għal EIA, billi jaqa’ taħt l-Anness I tal-Liġi dwar il-Ħarsien tal-Ambjent. Barra 
minn hekk, l-awtorità kompetenti spjegat il-passi meħtieġa li għandhom jittieħdu mill-
iżviluppatur bħala parti mill-proċedura tal-EIA, eż. il-provvista ta’ informazzjoni lill-
pubbliku, it-tħejjija tar-analiżi ambjentali, il-konsultazzjoni mal-pubbliku u l-konsultazzjoni 
mal-awtoritajiet kompetenti, eċċ. Barra dan, ngħataw kjarifiki rigward il-proċedura ta’ 
evalwazzjoni xierqa. 

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE, ĠU L 175 05.07/85, emendata permezz tad-Direttiva tal-
Kunsill 97/11/KE, ĠU L 73, 14.03.97, emendata permezz tad-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill  2003/35/KE, ĠU L 156, 25.06.03, emendata permezz tad-Direttiva 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2009/31/KE, ĠU L 140, 5.6.09.
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Sadanittant, f’Novembru 2008, il-Ministeru għall-Ambjent u l-Ilma rċieva petizzjoni f’isem 
il-kumitat ta’ inizjattiva tal-kwartieri residenzjali Chehlevtsi, Velchevtsi, Diado Dianko u 
Hristo Smirnenski, Gabrovo.  Il-petizzjoni ntbagħtet għall-attenzjoni tan-NARI. L-awtoritajiet 
taw struzzjonijiet lill-iżviluppatur biex jikkonsidra t-talbiet ippreżentati mill-petizzjonanti 
matul il-konsultazzjonijiet rigward l-ambitu tal-EIA. Barra minn hekk, il-kumitat ta’ 
inizjattiva kien infurmat li billi huwa parti affettwata, u skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
9 (2) tal-Ordinanza Bulgara dwar l-EIA, iċ-ċittadini jistgħu jiddikjaraw bil-miktub l-interess 
tagħhom fil-proposta tal-proġett u jindirizzaw dan lin-NARI. Konsegwentement, huma jiġu 
kkonsultati rigward l-ambitu tal-EIA. Iċ-ċittadini ġew infurmati li barra l-parteċipazzjoni 
tagħhom fil-proċess relatat mal-ambitu, huma għandhom dritt jipparteċipaw fil-
konsultazzjonijiet mal-pubbliku obbligatorji rigward ir-rapport tal-EIA u li l-opinjoni 
tagħhom se tiġi kkunsidrata kif mitlub mill-proċedura tal-EIA.

Għandu jiġi nnutat li skont l-Artikolu 5 (1) tad-Direttiva EIA l-iżviluppatur għandu jipprovdi 
l-informazzjoni li hemm fl-Anness IV “f’għamla xierqa ….sakemm:

(a)  l-Istati Membri jikkunsidraw li l-informazzjoni hija relevanti għal stadju speċifikat
tal-proċedura  ta’ kunsens u għall-karatteristiċi speċifiċi ta’ proġett partikulari jew tip 
ta’ proġett u għall-fatturi ambjentali li aktarx se jkunu milquta.”

Konsegwentement, l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva EIA jirrikjedi lill-Istati Membri 
jimplimentaw proċedura (magħrufa bħala evalwazzjoni tal-ambitu) li permezz tagħha l-
iżviluppaturi jkunu jistgħu jitolbu parir mingħand l-awtoritajiet kompetenti dwar l-
informazzjoni li għandha tiġi ppreżentata skont il-proċedura tal-EIA. L-għan tal-proċedura 
tal-evalwazzjoni tal-ambitu huwa li jiġu żgurati minn kmieni l-kuntatt u l-koperazzjoni bejn l-
iżviluppatur u l-awtorità kompetenti dwar kwistjonijiet ewlenin relatati mal-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 5 (1) tad-Direttiva EIA. Dan il-proċess huwa maħsub biex jiżgura ċerta
kwalità u kompletezza tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta matul l-EIA.  

L-awtoritajiet kompetenti infurmaw lill-Kummissjoni li, fid-29 ta’ Jannar 2009, l-iżviluppatur 
bagħat lill-Ministeru għall-Ambjent u l-Ilma, għal skop ta’ konsultazzjoni, it-termini ta’ 
referenza għall-ambitu u l-kontenut tal-informazzjoni tal-EIA. Fl-24 ta’ Frar 2009, il-
Ministeru għall-Ambjent u l-Ilma wieġeb u pprovda gwida dwar l-ambitu tal-EIA u l-
proċeduri xierqa għall-evalwazzjoni. Issemma b’mod espliċitu li r-rapport tal-EIA għandu 
jiddikjara b’mod ċar ir-rotot preferuti u possibbli, abbażi tal-konklużjonijiet dwar l-impatt tal-
proġett. 

Għaldaqstant, ir-Rapport tal-EIA rigward il-proġett għad irid jiġi ppreżentat għall-attenzjoni 
tal-awtoritajiet kompetenti. Ir-rapport tal-EIA għandu jipprovdi analiżi u evalwazzjoni tal-
alternattivi, kif ukoll l-effetti kumulattivi possibbli li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tal-
proġett. Skont id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni, wara li l-awtoritajiet kompetenti jkunu 
żguraw il-kwalità tajba tal-informazzjoni sottomessa, din tkun aċċessibbli għall-
konsultazzjonijiet u seduti ta’ smigħ mal-pubbliku.

Evalwazzjoni Xierqa

Bħala parti mill-proċedura tal-EIA, issir ukoll proċedura għal Evalwazzjoni Xierqa, skont l-
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Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats1. Il-proċedura għal Evalwazzjoni Xierqa nbdiet 
fil-11 ta’ Ġunju 2008 b’notifika tal-proġett mill-iżviluppatur. Il-proġett jaffettwa erba’ Siti ta’ 
Importanza Komunitarja skont id-Direttiva dwar il-Ħabitats: BG0000610 Reka Iantra, 
BG0000190 Vitata Stena, BG0000399 Bulgarka u BG00001493 Tzentralen Balkan. Fid-29 
ta’ Jannar 2009, il-Ministeru għall-Ambjent u l-Ilma rċieva t-termini ta’ referenza għall-
ambitu u l-kontenut tar-rapport tal-EIA, li fih, bħala anness separat, huma inklużi t-termini ta’ 
referenza għall-Evalwazzjoni Xierqa. Il-Ministeru għall-Ambjent u l-Ilma ħareġ stqarrija
dwar l-ambitu u l-kontenut tat-termini ta’ referenza għaż-żewġ rapporti. Ir-rapport tal-
Evalwazzjoni Xierqa għad irid jiġi ppreżentat quddiem l-awtoritajiet kompetenti.

Abbażi tal-informazzjoni provduta mill-awtoritajiet Bulgari, jidher li l-EIA u l-proċedura 
għall-evalwazzjoni xierqa għadhom għaddejjin. Is-servizzi tal-Kummissjoni ma osservaw 
ebda ksur tad-Direttiva EIA b’rabta mal-allegazzjonijiet tal-petizzjonant. 

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat 
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi. ĠU L 206, 22.7.1992


