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Suġġett: Petizzjoni 0431/2009 minn Dimitar Platikanov, ta’ nazzjonalità Bulgara, 
f’isem il-“Kumitat ta’ Inizjattiva għar-raħal ta’ Stozher”, b’1180 firma, 
dwar it-twaqqif ta’ miżbla fir-raħal ta’ Stozher fil-grigal tal-Bulgarija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jipprotesta kontra d-deċiżjoni tal-awtoritajiet Bulgari li jibnu miżbla fir-
raħal ta’ Stozher fil-Grigal tal-Bulgarija. Huwa jitlob li terġa’ titqies l-evalwazzjoni tal-impatt 
fuq l-ambjent ta’ dan il-proġett, peress li l-pubbliku ma kienx ġie infurmat korrettament u 
kkonsultat dwar id-dettalji speċifiċi tal-proġett. Peress li l-petizzjonant jemmen li kien hemm 
ksur mhux biss tal-leġiżlazzjoni Bulgara rilevanti iżda wkoll tad-dispożizzjonijiet ambjentali 
applikabbli tal-UE, huwa jitlob li l-Parlament Ewropew jieħu din il-kwistjoni f’idejh.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Il-petizzjonant jitlob li jerġgħu jitqiesu l-proċedura tal-evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent 
(EIA) u l-evalwazzjoni skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats1 u li l-kummenti 

                                               
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 selvaġġa. ĠU L 206, 22.7.1992
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tal-pubbliku jittieħdu inkonsiderazzjoni, partikolarment fir-rigward tal-insuffiċjenza tal-
konklużjonijiet mniżżla fir-rapport tal-EIA u fir-rapport tal-evalwazzjoni tal-Artikolu 6(3). 
Barra dan, huwa jargumenta li għandhom jitwettqu konsultazzjonijiet pubbliċi adegwati li 
jirrigwardaw iż-żewġ rapporti, sabiex il-pubbliku jkun jista’ jipparteċipa u jinfluwenza r-
riżultati tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.  

Il-Kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

 Kwistjonijiet tal-EIA

Wara li rċevew il-petizzjoni, is-servizzi tal-Kummissjoni talbu lill-awtoritajiet kompetenti 
Bulgari biex jipprovdu informazzjoni dwar kif twettqu l-EIA u l-proċeduri ta’ evalwazzjoni 
tal-Artikolu 6(3) fir-rigward tal-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonant. Fid-9 ta’ Novembru 
2009, l-awtoritajiet Bulgari ppreżentaw ir-risposta tagħhom lill-Kummissjoni. 
Konsegwentement, il-Kummissjoni eżaminat l-informazzjoni provduta mill-awtoritajiet 
Bulgari, flimkien mat-talbiet ippreżentati mill-petizzjonant, fid-dawl tal-liġi tal-UE li tista’
tkun applikabbli f’dan il-każ.

Wara li ġiet ikkunsidrata l-informazzjoni li waslet, huwa mifhum li l-awtoritajiet kompetenti 
(l-Ispettorat Reġjonali għall-Ambjent u l-Ilma - Varna) ikkunsidraw li l-proġett għall-
kostruzzjoni ta’ landfill reġjonali fir-reġjun ta’ Dobrich jaqa’ taħt l-ambitu tal-Anness I tal-Att 
tal-Protezzjoni Ambjentali, i.e. dan huwa proġett li jirrikjedi li titwettaq EIA obbligatorja. 
Għalhekk, il-proġett tal-landfill li jaqdi lill-muniċipalitajiet tal-ibliet ta’ Dobrich, Balchik, 
Kavarna, Shabla, General Toshevo, Tervel, Krushari u Nikola Kozlevo, kif ukoll l-istazzjoni 
għat-trasferiment tal-iskart, fil-belt ta’ Tervel, ġie soġġett għal proċedura tal-EIA, skont l-
Artikolu 92(1) tal-Att tal-Protezzjoni Ambjentali (APE) tal-Bulgarija, li jittrasponi r-rekwiżiti 
tad-Direttiva EIA1.

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, wieħed jista’ jinnota li fit-18 ta’ Ottubru 2006 l-
applikazzjoni għall-kunsens tal-iżvilupp għal dan il-proġett ġiet sottomessa mill-iżviluppatur 
lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Il-pubbliku konċernat ġie infurmat dwar il-proġett 
propost, fl-aktar stadju bikri, permezz ta’ avviżi li twaħħlu fuq il-bords tal-avviżi fil-Bini tal-
Muniċipalità ta’ Dobrich u fis-sala tar-raħal ta’ Stozher, kif ukoll permezz ta’ avviż fil-
gazzetta Nova Dobrudzanska Tribuna tas-16 ta’ Ottubru 2006. F’dan ir-rigward, għandna 
nsemmu li, skont il-prattika stabbilita tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (Każ C-81/96 
Haarlemmerliede), id-dover tal-Istat Membru li jiżgura li l-proġetti, li x’aktarx ikollhom 
effetti sinifikattivi minħabba n-natura, id-daqs u l-post tagħhom, jiġu soġġetti għal 
evalwazzjoni tal-effetti ambjentali, jirreferi biss għal dawk il-proġetti li l-applikazzjonijiet tal-
permess tagħhom ġew sottomessi fil-perjodu meta d-direttiva kienet vinkolanti għall-Istat 
Membru, eż. fil-każ tal-Bulgarija mill-1 ta’ Jannar 2007. Mill-informazzjoni huwa evidenti li 
l-proġett inbeda qabel id-data tal-adeżjoni u, f’dan il-każ, id-Direttiva EIA mhijiex 
applikabbli. Madankollu, is-Servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw l-istqarrijiet tal-petizzjonant 
fir-rigward tal-proċedura tal-EIA.  

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE, ĠU L 175 05.07/85, kif emendata mid-Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE, 
ĠU L 73, 14.03.97, kif emendata mill-Parlament Ewropew u mid-Direttiva tal-Kunsill 2003/35/KE, ĠU L 156, 
25.06.03, kif emendata mill-Parlament Ewropew u mid-Direttiva tal-Kunsill 2009/31/KE, ĠU L 140, 5.6.09.
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Il-petizzjonant jargumenta li kien hemm għadd insuffiċjenti ta’ alternattivi meqjusa għall-
kostruzzjoni tal-proġett. Aktar minn hekk, huwa jsostni li għandhom isiru konsultazzjonijiet 
pubbliċi reali tal-EIA u tar-rapporti tal-evalwazzjoni tal-Artikolu 6(3) u li dawn għandhom 
jinfluwenzaw il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Fil-fatt, id-Direttiva EIA tistipola li l-
awtoritajiet li probabbli jkunu kkonċernati mill-proġett minħabba r-responsabilitajiet speċifiċi 
ambjentali tagħhom, kif ukoll il-pubbliku, għandhom jiġu infurmati u kkonsultati bħala parti 
mill-proċess tal-EIA. L-arranġamenti dettaljati għall-proċedura ta’ konsultazzjoni huma 
regolati mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Fir-risposta tagħhom lill-Kummissjoni, l-awtoritajiet Bulgari ddikjaraw li r-Rapport dwar l-
EIA jipprovdi informazzjoni rigward l-alternattivi possibbli li jirrigwardaw il-proġett. Fir-
rigward tal-postijiet alternattivi, l-awtoritajiet isemmu wkoll ir-riżultati tar-Rapport dwar ir-
riżultati tal-għażla preliminari tat-32 sit potenzjali adegwat għall-kostruzzjoni ta’ landfills 
tal-iskart solidu ta’ disa’ muniċipalitajiet, fejn ġew eżaminati 32 sit tal-landfill potenzjali. 
Waqt il-proċess tal-għażla, ir-rapport qies għadd ta’ kwistjonijiet - żoni protetti fil-qrib; l-art 
affettwata mill-karst u proċessi fiżjoġeoloġiċi oħra; żoni fejn japplikaw regoli speċifiċi (eż. 
distanza mill-ajruporti, eċċ.); il-popolazzjoni tal-muniċipalitajiet u l-prossimità tagħhom, kif 
ukoll il-prossimità lejn l-akbar muniċipalità fir-reġjun, il-muniċipalità ta’ Dobrich, li tinsab 
fiċ-ċentru ġeometriku tad-dijametru tal-proġett. Għalhekk, fi Frar 2006, il-muniċipalitajiet 
laħqu ftehima għal għażla bejn iż-żewġ siti alternattivi: is-Sit Nru 8 li jinsab fir-raħal ta’
Popgruevo, u s-Sit 32 li jinsab fir-raħal ta’ Stozher. Twettqu studji dettaljati ta’ ġeoinġinerija 
u idroloġiċi għaż-żewġ siti. Ir-riżultati huma preżentati f’Tabella 4.1. tar-Rapport dwar EIA.

Fir-rigward tal-istqarrijiet tal-petizzjonant dwar il-konsultazzjonijiet pubbliċi, huwa mifhum li 
saru żewġ konsultazzjonijiet pubbliċi dwar l-EIA u r-rapporti adegwati tal-evalwazzjoni. 
Dawn saru fit-23 ta’ Settembru 2008, fil-Muniċipalità ta’ Tervel, u fis-26 ta’ Settembru 2008, 
fis-sala tar-raħal ta’ Stozher. Il-postijiet u d-dati tas-seduti tas-smigħ pubbliċi tħabbru minn 
qabel fit-22 ta’ Awwissu 2008 f’żewġ gazzetti Dobrudzhanska Tribuna u Nova 
Dobrudzhanska Tribuna. Avviż għas-seduti ta’ smigħ pubbliċi tpoġġa wkoll fuq il-bord tal-
avviżi fl-Ispettorat Reġjonali għall-Ambjent u l-Ilma - Varna fis-27 ta’ Awwissu 2008. L-
aċċess pubbliku għar-Rapport dwar l-EIA u għas-sommarju mhux tekniku, kif ukoll għar-
rapport tal-evalwazzjoni tal-Artikolu 6(3), ġie żgurat fir-raħal ta’ Stozher u fil-
Muniċipalitajiet tal-ibliet ta’ Tervel u Dobrich, kif ukoll fl-Ispettorat Reġjonali għall-Ambjent 
u l-Ilma - Varna. 

Matul il-konsultazzjonijiet pubbliċi, ir-residenti tar-raħal ta’ Stozher esprimew l-oġġezzjoni 
tagħhom għall-għażla tas-sit tal-landfill, li huwa viċin ir-raħal. Huma esprimew tħassib dwar 
it-tniġġis mill-ħoss u t-trab ikkawżat mill-vetturi tat-trasportazzjoni ta’ skart permanenti u 
mit-traffiku; il-kontaminazzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art viċin il-landfill; it-tniġġis tal-art agrikola 
u l-esproprjazzjoni ta’ art muniċipali għall-għanijiet tal-proġett. Matul is-seduta ta’ smigħ 
pubblika li saret fis-26 ta’ Settembru 2008 fir-raħal ta’ Stozher, ġiet preżentata stqarrija ta’
protesta ffirmata f’isem ir-residenti tar-raħal ta’ Stozher. Din id-dikjarazzjoni ta’ protesta ġiet 
mehmuża mal-minuti tad-diskussjonijiet pubbliċi rigward il-proġett, li saru fir-raħal.

Minkejja dan, mill-informazzjoni preżentata mill-awtoritajiet Bulgari wieħed jista’ jifhem li 
matul is-seduta ta’ smigħ pubblika li ssemmiet hawn fuq li saret fir-raħal ta’ Stozher, kienu 
preżenti rappreżentanti mill-Ispettorat Reġjonali għall-Ambjent u l-Ilma - Varna kif ukoll 
esperti tal-EIA. Huma indirizzaw it-tħassib imqajjem mill-popolazzjoni lokali u pprovdew 
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risposti għal dak li kienu qed isostnu. Aktar minn hekk, l-oġġezzjonijiet, it-tħassib u r-
rakkomandazzjonijiet espressi waqt il-konsultazzjonijiet u s-seduti ta’ smigħ pubbliċi ġew 
preżentati fir-rapport dwar l-EIA. Għalhekk, fit-23 ta’ Ottubru 2008, l-EIA u r-rapporti 
adegwati dwar l-evalwazzjoni ġew eżaminati waqt laqgħa tal-Kunsill Espert għall-Ambjent 
tal-Ispettorat Reġjonali għall-Ambjent u l-Ilma - Varna. Is-sindku tar-raħal ta’ Stozher attenda 
din il-laqgħa u waqt il-votazzjoni huwa esprima opinjoni differenti.  L-abbozz tad-deċiżjoni li 
tapprova l-proġett ġie adottat b’16-il vot pro, u wieħed contra.

Skont id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni Bulgara applikabbli, fid-29 ta’ Ottubru 2008, id-
Direttur tal-Ispettorat Reġjonali għall-Ambjent u l-Ilma - Varna ħareġ id-Deċiżjoni dwar l-
EIA Nru BA-3/2008 li tapprova l-implimentazzjoni tal-proġett għall-kostruzzjoni ta’ landfill 
viċin ir-raħal ta’ Stozher. Id-Deċiżjoni dwar l-EIA ġiet notifikata b’dan il-mod:

- Fuq il-bord tal-avviżi u l-websajt tal-Ispettorat Reġjonali għall-Ambjent u l-Ilma -
Varna, fid-29 ta’ Novembru 2008;
- Fuq il-bords tal-avviżi tal-Muniċipalità ta’ Shabla (fil-5 ta’ Novembru 2008); tal-
Muniċipalità ta’ Balchik (fis-6 ta’ Novembru 2008); tal-Muniċipalità ta’ Dobrich (fil-5 ta’
Novembru 2008), kif ukoll fuq il-websajt tal-Muniċipalità ta’ Dobrich.

Id-Deċiżjoni dwar l-EIA tippreżenta raġunament, li jinkludi wkoll il-mezz li bih ġew 
ikkunsidrati r-riżultati tal-konsultazzjonijiet pubbliċi.  

L-aħħar u mhux l-anqas, għandna nsemmu li m’hemm l-ebda lmenti min-naħa tal-partijiet 
affettwati/interessati fil-perjodi taż-żmien stipolati mil-liġi, rigward id-Deċiżjoni EIA.

 Kwistjonijiet dwar in-Natura 2000 

Skont l-informazzjoni provduta mill-awtoritajiet Bulgari s-sit tal-landfill jinsab fil-fruntieri 
tal-SCI Suha Reka BG0000107, nominata bħala pSCI skont id-Direttiva dwar il-Ħabitats mill-
Kunsill tal-Ministri Bulgaru fit-02/03/2007. Is-sit ġie inkluż fil-lista Ewropea tal-SCIs bid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18/12/2008. Skont l-informazzjoni disponibbli, il-landfill 
tinsab viċin ukoll tal-SPA Batova BG0002082, nominata skont id-Direttiva 2009/147/KE1

mill-Kunsill tal-Ministri permezz ta’ deċiżjoni tal-04/12/2007.

Kif issemma hawn fuq, il-proċedura tal-awtorizzazzjoni tnediet fit-18 ta’ Ottubru 2006, 
jiġifieri qabel l-adeżjoni tal-Bulgarija mal-UE. L-awtoritajiet nazzjonali infurmaw lill-
Kummissjoni li twettqet ukoll evalwazzjoni tal-kompatibilità2 tal-proġett skont ir-rekwiżiti 
tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, bħala parti mill-proċedura EIA. Din l-evalwazzjoni 
kkonkludiet li l-proġett mhux se jkollu impatt negattiv sinifikanti fuq is-siti tan-Natura 2000. 
Id-deċiżjoni dwar l-EIA, li tinkludi s-sejbiet tal-evalwazzjoni tal-kompatibilità ħarġet fid-29 
ta’ Ottubru 2008.

Skont il-każistika stabbilita (C-209/04) il-prinċipju ta’ sottomissjoni tal-proġetti li jistgħu 
jkollhom effetti kunsiderevoli fuq l-ambjent għal evalwazzjoni ambjentali mhuwiex 
applikabbli fil-każijiet li fiha d-data ta’ introduzzjoni formali tat-talba għal awtorizzazzjoni 

                                               
1 Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi
2 Skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali l-evalwazzjoni tal-kompatibilità hija l-evalwazzjoni stipolata fl-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 92/43/KEE.
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ta’ proġett tinsab qabel id-data ta’ skadenza taż-żmien ta’ traspożizzjoni ta’ Direttiva. Għall-
Bulgarija, id-data ta’ skadenza għat-traspożizzjoni tad-direttivi dwar in-natura skadiet fl-1 ta’
Jannar 2007, skont l-Artikolu 53(1) tat-Trattat ta’ Adeżjoni. Flimkien ma’ dan, il-Qorti 
sostniet ukoll, fl-istess deċiżjoni, li l-kriterju formali huwa l-uniku li huwa konformi mal-
prinċipju taċ-ċertezza legali u jippermetti li jinżamm l-effett effikaċi ta’ Direttiva. Għalhekk, 
il-Qorti ddikjarat li l-proċeduri rilevanti, li diġà huma kumplessi fil-livell nazzjonali u li 
nfetħu formalment qabel id-data ta’ skadenza tal-perjodu għat-traspożizzjoni tad-direttiva, 
m’għandhomx isiru aktar ingombranti u jew b’tali mod li jieħdu ż-żmien kawża ta’ rekwiżiti 
speċifiċi imposti mid-Direttiva dwar il-Ħabitats u għal sitwazzjonijiet li diġà huma stabbiliti li 
jiġu affettwati minnha.

Konklużjoni

Mill-informazzjoni provduta mill-petizzjonant u mill-awtoritajiet Bulgari, il-Kummissjoni ma 
tistax tidentifika ksur tad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-acquis, partikolarment tad-Direttiva 
EIA, kif ġiet emendata, u tad-direttivi dwar il-ħarsien tan-natura. 

Minkejja dan, għandu jiġi nnutat li l-applikazzjoni għall-kunsens tal-iżvilupp għall-proġett tal-
landfill ta’ Stozher saret qabel id-data tal-adeżjoni tal-Bulgarija mal-UE. Għalhekk, 
attwalment, id-Direttiva EIA u d-direttivi dwar in-natura mhumiex applikabbli għall-Bulgarija 
u ma jista’ jiġi identifikat l-ebda ksur tal-liġi tal-UE.


