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Suġġett: Petizzjoni Nru 0997/2007, imressqa minn Ivailo Ivanov, ta’ nazzjonalità Bulgara, 
f’isem is-Soċjetà Bulgara għall-Protezzjoni tal-Għasafar, li ġġib sitt firem oħra, 
dwar it-traspożizzjoni inadegwata tan-netwerk Natura 2000 fil-Bulgarija 
minħabba ksur tad-Direttivi dwar l-Għasafar Selvaġġi u l-Ħabitats

Petizzjoni 1503/2007 minn Lazov Yordan Stamenov (Bulgaru), dwar il-
protezzjoni tal-ambjent fil-Bulgarija

1. Sommarju tal-petizzjoni 0997/2007

Il-petizzjonanti, li jirrappreżentaw seba’ NĠOs Bulgari, jilmentaw dwar it-traspożizzjoni 
inadegwata u inkompleta mill-awtoritajiet Bulgari tad-Direttiva 79/409/KEE dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi u d-Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-
ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa. Huma jsostnu li l-gvern Bulgaru ma 
ppreżentax lista sħiħa taż-żoni, u li għalhekk m’hemmx netwerk koerenti ta’ Natura 2000. Fil-
fatt, taħt pressjoni minn investituri privati, diversi żoni li oriġinarjament kienu ġew magħżula 
tneħħew mil-lista mingħajr ebda raġuni xjentifika, fosthom tliet żoni ta’ interess għall-UE. 
Dan ifisser li n-numru u d-daqs taz-zoni ta’ protezzjoni niżel taħt il-minimu possibbli.  

Sommarju tal-petizzjoni 1503/2007

Fl-ewwel parti tal-petizzjoni, il-petizzjonant jiddikjara li kien hemm dewmien fil-ħatra ta’ sit 
tan-Natura 2000 (id-direttiva 92/43/KE) fil-wied ta’ Rila. Kien allegat li d-dewmien kien 
dovut għal problema biex jiddeċiedu sa fejn iwasslu l-limiti taz-zona li trid tiġi protetta, għax 
hemm interessi li qed jikkompetu għall-użu ta’ dik l-art. L-implikazzjoni hija li z-zona li tiġi 
maħtura se tkun iżgħar milli għandha tkun. L-iskadenza regolatorja għall-komunikazzjoni lill-
Kummissjoni dwar iz-zona maħtura (1/1/2007) allegatament ma ġietx rispettata, bħalma sar 
għal skadenza f’Ġunju skont id-dispożizzjonijiet tal-bijodiversità. Il-petizzjonant jelenka l-
ispeċi protetti li se jbatu jekk il-pjan Bulgaru ta’ 10 snin għal forestrija, ma jiġix implimentat 
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sew. Fit-tieni parti tal-petizzjoni, huwa allegat mill-assoċjazzjoni tal-“Balkani l-Ħodor” li l-
iskavi ma’ xatt ix-xmara Djerman jiddisturbaw post importanti fejn jistrieħu l-għasafar tal-
passa. Għalkemm il-problema mhix waħda ġdida, hemm bżonn li tiġi indirizzata issa 
minħabba l-obbligi ta’ sħubija tal-Bulgarija. Ma’ dan hemm relatata problema tal-effetti fuq 
is-saff akwiferu tal-ilma ta’ taħt l-art.

2. Ammissibilità

0997/2007: Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Marzu 2008.
1503/2007: Iddikjarata ammissibbli fid-data 2 ta’ Ġunju 2008.
Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4), Regoli ta’ 
Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, għall-petizzjoni 0997/2007 li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2008.

Il-petizzjonanti, li jirrappreżentaw seba’ NĠOs Bulgari, jilmentaw dwar l-applikazzjoni 
ħażina mill-awtoritajiet Bulgari tad-Direttiva 79/409/KEE1 dwar il-konservazzjoni tal-
għasafar selvaġġi u d-Direttiva 92/43/KEE2 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-
fawna u l-flora selvaġġa. Huma jsostnu li l-gvern Bulgaru ma ppreżentax lista sħiħa taż-żoni, 
u li għalhekk m’hemmx netwerk koerenti ta’ Natura 2000. Huwa allegat li, taħt pressjoni 
minn investituri privati, diversi żoni li kienu ntagħżlu oriġinarjament tneħħew mil-lista 
mingħajr ebda raġuni xjentifika, fosthom tliet żoni ta’ interess għall-UE. 

Il-petizzjoni tiddeskrivi l-andament tat-twaqqif tan-netwerk ta’ Natura 2000 fil-Bulgarija sad-
deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri meħuda fit-2 ta’ Marzu 2007.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Nhar il-15 ta’ Marzu 2007 il-Kummissjoni rċeviet l-ewwel lista nazzjonali ta’ Siti ta’ 
Importanza Komunitarja proposti skont id-Direttiva dwar il-Ħabitats u l-lista ta’ Żoni ta’ 
Protezzjoni Speċjali kklassifikati skont id-Direttiva dwar l-Għasafar.

Il-Kummissjoni kienet konxja tal-problemi relatati mal-identifikazzjoni u l-klassifikazzjoni 
tas-siti tan-netwerk Natura 2000 fil-Bulgarija. Il-Kummissjoni ilha għal xi żmien tirċievi 
ħafna sinjali mingħand iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi dwar il-
kompletezza tan-netwerk kif propost l-ewwel darba mill-Bulgarija. 

Id-Direttorat-Ġenerali għall-Ambjent kien qiegħed isegwi mill-qrib dawn il-kwistjonijiet fil-
Bulgarija, mhux biss permezz ta’ laqgħat ta’ uffiċjali ta’ livell għoli, iżda wkoll permezz ta’ 
skambji ta’ korrispondenza b’mod frekwenti (inkluż “pre-226 letter” għall-applikazzjoni 
ħażina tad-direttivi). Minħabba dan id-djalogu, u sa mid-data tal-petizzjoni, il-Bulgarija 
ppreżentat żewġ settijiet oħrajn ta’ Siti ta’ Importanza Komunitarja proposti skont id-Direttiva 
dwar il-Ħabitats u Żoni ta’ Protezzjoni Speċjali skont id-Direttiva dwar l-Għasafar (id-
dokumentazzjoni meħtieġa waslet fit-8 ta’ Novembru 2007 u t-22 ta’ Jannar 2008, 
rispettivament). In-numru totali ta’ siti għan-netwerk Natura 2000 fil-Bulgarija issa hija ta’ 
                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1-

18.
2 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7-50
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114-il Żona ta’ Protezzjoni Speċjali u 228 Sit ta’ Importanza Komunitarja.

Il-lista nazzjonali ta’ Siti ta’ Importanza Komunitarja mill-Bulgarija bħalissa qegħda tiġi 
evalwata skont il-kriterji stabbiliti fl-Anness III tad-Direttiva dwar il-Ħabitats. Dan qiegħed 
isir miċ-Ċentru Topiku Ewropew taż-ŻEE għad-Diversità Bijoloġika, li jipprovdi assistenza 
teknika lill-Kummissjoni Ewropea biex tkun tista’ tiġġudika l-kompletezza u l-koerenza tan-
netwerk propost. L-evalwazzjonijiet preliminari tagħhom ser jiġu diskussi waqt laqgħa 
teknika msejħa seminar bijoġeografiku, fejn l-esperti u l-uffiċjali tal-Kummissjoni, f’isem il-
Kummissjoni, l-uffiċjali tal-Istati Membri u l-esperti tagħhom u rappreżentanti tal-gruppi ta’ 
partijiet interessati, jiddiskutu l-validità xjentifika tan-netwerk propost. Dan l-eżerċizzju 
qiegħed jitwettaq għaż-żewġ Stati Membri ġodda tal-Bulgarija u r-Rumanija flimkien.

F’każ li l-analiżi bijoġeografiċi juru li hemm speċi jew tipi ta’ ħabitats ta’ Interess 
Komunitarju li mhumiex koperti biżżejjed min-netwerk propost, il-Kummissjoni għandha 
titlob lill-Istati Membri biex jimlew dak il-vojt billi jestendu n-netwerk.
Konklużonijiet

Fid-dawl tal-fatt li l-Bulgarija għamlet titjib sostanzjali fil-lista inizjali tagħha tas-Siti ta’ 
Importanza Komunitarja, proposta skont id-Direttiva dwar il-Ħabitats, il-Kummissjoni qegħda 
tipproċedi bil-prattika stabbilita li teżamina l-lista ta’ siti fl-hekk imsejjaħ proċess 
bijoġeografiku. Għalkemm id-Direttiva dwar l-Għasafar m’għandhiex dispożizzjonijiet simili 
għall-analiżi, bħalissa għaddejja wkoll evalwazzjoni teknika taż-Żoni ta’ Protezzjoni Speċjali.

Risposta tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 1503/2007, li waslet fis-26 ta’ Settembru 
2008.

Il-petizzjonant jiddikjara li kien hemm dewmien fil-ħatra ta’ sit tan-Natura 2000 fil-wied ta’ 
Rila. Kien allegat li d-dewmien kien dovut għal problema biex jiddeċiedu sa fejn iwasslu l-
limiti taz-zona li trid tiġi protetta, għax hemm interessi li qed jikkompetu għall-użu ta’ dik l-
art. L-iskadenza regolatorja għall-komuikazzjoni lill-Kummissjoni dwar iz-zona maħtura, 
allegament ma ġietx rispettata. Il-petizzjonant jelenka l-ispeċi protetti li se jbatu jekk il-pjan 
Bulgaru ta’ 10 snin għal forestrija ma jiġix implimentat sew.
Fit-tieni parti tal-petizzjoni, huwa allegat mill-assoċjazzjoni tal-“Balkani l-Ħodor” li l-iskavi 
ma’ xatt ix-xmara Djerman jiddisturbaw post importanti fejn jistrieħu l-għasafar tal-passa. 
Ma’ dan hemm relatata problema tal-effetti fuq is-saff akwiferu tal-ilma ta’ taħt l-art.

Il-Bulgarija ssottomettiet lill-Kummissjoni Ewropea elenku nazzjonali tal-lista ta’ siti ta’ 
importanza Komunitarja fi tliet fażijiet, l-aħħar waħda fit-18 ta’ Jannar, 2008. Rigward l-
esklużjoni ta’ parti tal-għoljiet ta’ Rila min-network tan-Natura 2000, il-Kummissjoni diġà 
waslilha lment minn organizzazzjoni mhux governattiva dwar in-nuqqas ta’ inklużjoni tal-
imsejjaħ zona baffer. Ilment lill-Kummissjoni li juża l-forom standard kien mehmuż ma’ din 
l-petizzjoni.
Rigward is-siti mhux maħtura, li huma kkunsidrati plawżibbli għall-protezzjoni skont il-
leġiżlazzjoni tal-UE, is-seminar bijoġeografiku għall-Bulgarija u għar-Romanija sar bejn id-9 
u t-12 ta’ Ġunju ta’ din is-sena, f’Sibiju, ir-Rumanija, biex jagħmel evalwazzjoni tal-elenki 
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nazzjonali tas-siti ta’ importanza Komunitarja proposti skont id-Direttiva tal-Ħabitats 
(Direttiva 92/43/KEE)1 għar-reġjuni bijoġeografiċi kollha tal-Istati Membri kkonċernati. Id-
diskussjonijiet, strettament ibbażati fuq kriterji xjentifiċi, waslu għall-identifikazzjoni ta’ 
numru ta’ nuqqasijiet (‘insuffiċjenzi’) għal ftit tipi ta’ ħabitats tal-Anness I u speċi tal-Anness 
II tad-Direttiva tal-Ħabitats. Biex tagħmel tajjeb għal dawn in-nuqqasijiet, il-Bulgarija se 
jkollha bżonn tkabbar xi siti li diġà jeżistu, jew tipproponi oħrajn ġodda. Għaldaqstant, il-
kwistjoni ta’ siti “esklużi” min-netwerk tan-Natura 2000 għadhom miftuħa u għadhom jiġu 
investigati.

Rigward il-kwistjonijiet imqajmin f’din il-petizzjoni dwar ix-xmara Djerman, petizzjoni Nru. 
196/2007 wkoll qajjem interess rigward l-estrazzjoni tal-minerali minn din ix-xmara. Is-
servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw il-problemi mqajmin u minħabba li dawn l-attivitajiet kienu 
diġà mwettqa qabel l-adeżjoni tal-Bulgarija fl-Unjoni Ewropea, ma kienx hemm raġuni ta’ 
proċeduri ta’ ksur.
Il-Kummissjoni Ewropea tkompli taħdem mal-Bulgarija biex tistabbilixxi netwerk 
rappreżentattiv bis-sħiħ tan-Natura 2000 li jwettaq il-kriterji stipulati f’Anness III tad-
Direttiva Ħabitats.

Rigward ix-xmara Djerman, għandu jiġi konkluż li l-kwistjonijiet mqajmin mill-petizzjonant ma 
jistgħux jiġu kkunsidrati bħala ksur ta’ liġi għax l-ebda liġi tal-KE ma’ ġiet miksura.

4. Risposta tal-Kummissjoni, għall-petizzjoni 0997/2007 li waslet fis-7 ta’ Lulju 2009.

Fil-komunikazzjoni preċedenti tagħha, il-Kummissjoni stqarret li l-analiżi bijoġeografiċi 
previsti fid-Direttiva dwar il-Ħabitats għandhom jidentifikaw kull vojt fin-netwerk għal-listi 
nazzjonali tas-Siti ta’ Importanza Komunitarja skont id-Direttiva dwar il-Ħabitats. Semmiet 
ukoll li se jkun hemm ukoll analiżi taż-Żoni ta’ Protezzjoni Speċjali skont id-Direttiva dwar l-
Għasafar.

Matul il-laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet li saret fis-6 ta’ Ottubru 2008, il-Kummissjoni 
infurmat lill-Kumitat li s-seminar dwar il-bijoġeografija sabiex tkun analizzata l-kompletezza 
tal-lista nazzjonali tas-Siti ta’ Importanza Komunitarja sar f’Ġunju 2008. Instab li xi tipi u 
speċji ta’ ħabitats ma kienux rappreżentati biżżejjed fil-lista nazzjonali. 

Fuq il-bażi tal-konklużjonijiet tas-seminar, l-ewwel listi, għalkemm mhux kompleti, ta’ Siti 
ta’ Importanza Nazzjonali adottati mill-Kummissjoni jinsabu fid-deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni 2009/91/KE2 (għar-reġjun tal-Alpi), 2009/92/KE3 (għar-reġjun tal-Baħar l-
Iswed) u 2009/93/KE4 (għar-reġjun tal-Kontinent).

                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.
2 Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/91/KE tat-12 ta’ Diċembru 2008 li tadotta, skont id-Direttiva tal-Kunsill 

92/43/KEE, it-tieni lista aġġornata tas-siti ta’ importanza Komunitarja għar-reġjun bijoġeografiku tal-Alpi 
(notifikata bid-dokument numru C(2008) 7973). ĠU L 043 , 13.02.2009 p.21 – 58.

3 Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/92/KE tat-12 ta’ Diċembru 2008 li tadotta, skont id-Direttiva tal-Kunsill 
92/43/KEE, lista inizjali aġġornata tas-siti ta’ importanza Komunitarja għar-reġjun bijoġeografiku tal-Baħar l-
Iswed (notifikata bid-dokument numru C(2008) 7974). ĠU L 043, 13.02.2009 p. 59-62.

4 Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/91/KE tat-12 ta’ Diċembru 2008 li tadotta, skont id-Direttiva tal-Kunsill 
92/43/KEE, it-tieni lista aġġornata tas-siti ta’ importanza Komunitarja għar-reġjun bijoġeografiku tal-
Kontinent (notifikata bid-dokument numru C(2008) 8039). ĠU L 043, 13.02.2009 p.63 –244.
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Wara s-seminar dwar il-bijoġeografija, intlaħaq bejn il-Kummissjoni u l-Bulgarija li l-vojt fin-
netwerk propost se jimtela sal-1 ta’ Settembru 2009.

Fir-rigward tal-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Għasafar, intbagħtet Ittra ta’ Notifika 
Formali lill-Bulgarija fil-5 ta’ Ġunju 2008 għal nuqqas ta’ indikazzjoni taż-Żoni Protetti 
Speċjali. Il-Kummissjoni rċeviet it-tweġiba mill-awtoritajiet Bulgari għall-Ittra ta’ Notifika 
Formali, saret analiżi tat-tweġiba kif ukoll laqgħa teknika mal-awtoritajiet Bulgari fit-13 ta’ 
Mejju 2009 fejn ġie miftiehem li l-awtoritajiet Bulgari għandhom jipprovdi informazzjoni 
addizzjonali. 
L-informazzjoni supplimentari sottomessa mill-petizzjonanti ntużat mill-Kummissjoni biex 
tinvestiga ksur possibbli tal-liġi Komunitarja f’bosta siti tan-Natura 2000. Din l-informazzjoni 
kif ukoll l-ilmenti direttament imressqa mill-Kummissjoni, irriżultaw f’Ittra ta’ Notifika
Formali mibgħuta lill-Bulgarija fis-27 ta’ Novembru 2008 minħabba li m’hemmx protezzjoni 
għaż-żona parzjalment maħtura ta’ Kaliakra, u minħabba permessi għal turbini tar-riħ u 
żviluppi oħra mingħajr ma tqiesu l-impatti ambjentali.

Fir-rigward tad-Direttiva tal-Ħabitats, il-Kummissjoni ma tara l-ebda raġuni li tkompli tieħu 
azzjoni fir-rigward ta’ din il-petizzjoni għaliex reċentement sar progress fl-adozzjoni tal-
ewwel listi Komunitarji ta’ Siti ta’ Importanza Komunitarja għall-Bulgarija. Il-Kummissjoni 
se taħdem mal-awtoritajiet Bulgari biex tkompli l-lista nazzjonali ta’ Siti ta’ Importanza 
Komunitarja.

Fir-rigward tal-ħatra u l-protezzjoni ta’ Żoni ta’ Protezzjoni Speċjali skont id-Direttiva dwar l-
Għasafar, il-Kummissjoni kienet qed tuża s-setgħat tagħha skont it-Trattat sabiex tiżgura 
konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar in-natura.

5. Risposta tal-Kummissjoni, għall-petizzjoni 0997/2007 li waslet fil-25 ta’ Marzu 
2010.

L-identifikazzjoni tas-siti fid-Direttiva dwar il-Ħabitats

Il-gvern Bulgaru ssottometta l-lista tiegħu ta’ Żoni ta’ Protezzjoni Speċjali (SCI) fl-aħħar tal-
2007. Wara evalwazzjoni tad-dejta miċ-Ċentru Topiku Ewropew għad-Diversità Bijoloġika u 
s-Servizzi tal-Kummissjoni, f’Ġunju 2008 sar Seminar Bijoġeografiku, li r-riżultati tiegħu 
wrew li l-Bulgarija għamlet identifikazzjonijiet suffiċjenti għall-maġġoranza tal-ħabitats u l-
ispeċijiet. 2008, il-Kummissjoni adottat l-ewwel listi tal-SCIs għall-Bulgarija1, li llum il-
ġurnata jkopru 29.6% tat-territorju tal-pajjiż, it-tieni l-akbar persentaġġ fl-Ewropa.
Ir-riżultati tas-Seminar Bijoġeografiku kkonkludew li għad hemm numru ta’ insuffiċjenzi 
żgħar u moderati fin-netwerk tal-SCI li jeħtieġ jiġu indirizzati kif ukoll numru ta’ “riżervi 
xjentifiċi” li jeħtieġu studju addizzjonali. Ma ġew irrappurtati l-ebda insuffiċjenzi kbar. Il-
Bulgarija solviet l-insuffiċjenzi ż-żgħar sal-1 ta’ Settembru 2008, li kienet id-data ta’ 
skadenza li ntlaħaq ftehim dwarha fis-seminar bijoġeografiku. Fis-seminar, il-Bulgarija kienet 
mistiedna wkoll biex issolvi l-insuffiċjenzi moderati sal-1 ta’ Settembru 2008.

                                               
1 Id-deċiżjonijiet huma disponibbli fl-indirizz li ġej:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A043%3ASOM%3ABG%3AHTML
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Primarjament minħabba n-numru relattivament kbir ta’ “riżervi xjentifiċi” li dwarhom 
bħalissa qed isiru studji addizzjonali mill-Bulgarija, il-Kummissjoni ftiehmet mal-awtoritajiet 
nazzjonali biex testendi d-data ta’ skadenza sabiex in-nuqqasijiet li fadal jiġu eżaminati sew, 
abbażi tal-aqwa għarfien xjentifiku disponibbli. Il-Bulgarija għandha tkun lesta sabiex 
tindirizza l-insuffiċjenzi li baqa’ fil-Ħarifa tal-2010.

L-identifikazzjoni tas-siti fid-Direttiva dwar l-Għasafar

Il-Bulgarija identifikat il-114-il Żona Importanti għall-Għasafar (IBAs) tagħha bħala Żoni ta’ 
Protezzjoni Speċjali fid-Direttiva dwar l-Għasafar. Huma jkopru madwar 90% tat-territorju 
tal-IBAs u minkejja li nkiseb livell għoli ta’ identifikazzjoni, il-Kummissjoni bagħtet l-ewwel 
twissija lill-Bulgarija fl-2008 biex tindirizza l-insuffiċjenzi li baqa’ fid-daqs ta’ sitt SPAs. It-
tweġibiet mill-awtoritajiet Bulgari wrew xi nuqqasijiet fl-informazzjoni li ntużat u s-servizzi 
tal-Kummissjoni insistew li l-aqwa dejta xjentifika għandha tiġi pprovduta mill-awtoritajiet 
Bulgari sabiex l-evalwazzjoni tal-insuffiċjenzi tkun tista’ titlesta. L-informazzjoni 
addizzjonali ġiet sottomessa lill-Kummissjoni Ewropea fit-tieni nofs ta’ Diċembru 2009 u 
bħalissa qed tiġi evalwata. Abbażi tar-riżultati tal-evalwazzjoni, il-passi meħtieġa se jittieħdu 
fi żmien xieraq.

Il-protezzjoni ta’ siti tan-Natura 2000

Il-Kummissjoni tqis il-protezzjoni ta’ siti ta’ Natura 2000 fil-Bulgarija bħala kwistjoni 
prijoritarja. L-informazzjoni supplimentari sottomessa mill-petizzjonanti ntużat mill-
Kummissjoni biex tinvestiga ksur possibbli tal-liġi Komunitarja f’bosta siti tan-Natura 2000. 
Abbażi ta’ din l-informazzjoni, u l-ilmenti sottomessi direttament, il-Kummissjoni bagħtet 
Ittra ta’ Intimazzjoni lill-Bulgarija f’Novembru 2008 minħabba nuqqas ta’ protezzjoni taż-
żona parzjalment identifikata ta’ Kaliakra. Barra minn hekk, intbagħtu sitt Ittri ta’ 
Intimazzjoni lill-Bulgarija f’Ottubru u Novembru 2009 - għall-awtorizzazzjoni ta’ pjanijiet u 
proġetti f’siti protetti dwar il-Kosta tal-Baħar l-Iswed u żoni muntanjużi tal-Bulgarija; 
minħabba li sistematikament naqsu milli jipprovdu protezzjoni adegwata tas-siti tal-għasafar 
meta awtorizzaw pjanijiet u proġetti maħsuba għall-urbanizzazzjoni, it-turiżmu u għall-
iżviluppi ta’ rziezet tar-riħ u għan-nuqqas ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
6(3) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats.

Konklużonijiet

Is-servizzi tal-Kummissjoni qed jieħdu l-miżuri meħtieġa b’mod attiv skont it-TFUE sabiex 
jiggarantixxu kemm l-identifikazzjoni adegwata kif ukoll il-protezzjoni ta’ siti tan-Natura 
2000 fil-Bulgarija. Il-Kummissjoni indirizzat il-kwistjonijiet, imqajma mill-petizzjonant, 
permezz ta’ djalogu attiv mal-awtoritajiet Bulgari u, fejn meħtieġ, billi nediet proċeduri ta’ 
ksur.

6. Risposta oħra tal-Kummissjoni għall-petizzjonijiet 0997/2007 u 1503/2007, li waslet 
fit-13 ta’ Jannar 2010.

Il-Kummissjoni hija konxja mill-problemi dwar l-identifikazzjoni u l-għażla tas-siti tan-
netwerk tan-Natura 2000 fil-Bulgarija. Hija rċeviet ħafna twissijiet miċ-ċittadini u minn 



CM\887556MT.doc 7/9 PE407.997v08-00

MT

organizzazzjonijiet mhux governattivi dwar il-kompletezza tan-netwerk kif propost 
oriġinarjament mill-Bulgarija. Minħabba f’hekk, infetħu numru ta’ proċeduri ta’ ksur mill-
Kummissjoni kontra l-Bulgarija għan-nuqqas ta’ għażla u/jew protezzjoni inadegwata kemm 
taż-Żoni ta’ Protezzjoni Speċjali kif ukoll tas-Siti ta’ Importanza Komunitarja. 

Fir-rigward tal-parti taż-Żoni ta’ Protezzjoni Speċjali tan-Natura 2000, b’riżultat tad-djalogi 
intensivi mal-awtoritajiet Bulgari u mal-petizzjonant, il-Kummissjoni qed tistenna proposti 
konkreti għall-estensjoni taż-Żoni ta’ Protezzjoni Speċjali ta’ Kaliakra, Rila, Pirin, Lomovete, 
il-Balkan Ċentrali u l-Lvant tar-Rodopi. L-awtoritajiet Bulgari wiegħdu li jippreżentaw dawk 
il-proposti sal-aħħar tas-sena. Il-Kummissjoni ser tevalwa l-informazzjoni mogħtija bl-għan li 
jiġi żgurat li r-rekwiżiti rilevanti għall-protezzjoni ornitoloġika jiġu indirizzati għalkollox.

Fir-rigward tas-Siti ta’ Importanza Komunitarja u skont id-Direttiva tal-Ħabitats, 92/43/KEE1, 
il-Bulgarija ssottomettiet lill-Kummissjoni Ewropea elenku nazzjonali ta’ Siti ta’ Importanza 
Komunitarja fi tliet fażijiet, l-aħħar waħda fit-18/01/2008. Rigward l-esklużjoni ta’ parti tal-
għoljiet ta’ Rila min-netwerk tan-Natura 2000, il-Kummissjoni diġà waslilha lment minn 
organizzazzjoni mhux governattiva  dwar in-nuqqas ta’ inklużjoni tal-hekk imsejħa żona 
baffer. Rigward is-siti mhux maħtura, li huma kkunsidrati plawżibbli għall-protezzjoni skont 
il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar in-natura, ġew evalwati l-elenki nazzjonali tas-Siti ta’ Importanza 
Komunitarja proposti matul is-Seminar Bijoġeografiku għall-Bulgarija u r-Rumanija, li sar 
mid-9 sat-12 ta’ Ġunju 2008 f’Sibiu fir-Rumanija. Id-diskussjonijiet, strettament ibbażati fuq 
kriterji xjentifiċi, waslu għall-identifikazzjoni ta’ numru ta’ nuqqasijiet (“insuffiċjenzi”) għal 
ftit tipi ta’ ħabitats tal-Anness I u speċi tal-Anness II tad-Direttiva tal-Ħabitats. L-iskadenza 
mogħtija lill-Bulgarija biex issolvi dawn in-nuqqasijiet kienet l-aħħar ta’ Novembru 2010. 

F’dan ir-rigward, wieħed għandu jsemmi d-Deċiżjoni tal-Gvern Bulgaru Nru 811 tas-
16/11/2010 dwar l-estensjoni tan-netwerk tan-Natura 2000, liema deċiżjoni ġiet promulgata 
fil-Gazzetta tal-Gvern u għadha kemm ġiet adottata. Skont din id-deċiżjoni, tliet siti ġodda 
ġew magħżula u t-territorji ta’ 25 sit diġà magħżul ġew estiżi u tnaqqas it-territorju ta’ sit 
ieħor. B’riżultat ta’ din id-deċiżjoni, it-total ta’ aktar minn 47 000 ha ta’ territorji, jew madwar 
0.4% taż-żona terrestri tal-Bulgarija, ser jiżdied man-netwerk tan-Natura 2000 fil-Bulgarija (li 
diġà jkopri 34% tat-territorju terrestri tal-Bulgarija, jiġifieri t-tieni l-akbar fl-UE).  

Il-Kummissjoni kienet qed tistenna s-sottomissjoni uffiċjali tad-dokumentazzjoni kollha 
relatata mas-siti l-ġodda adottati u dawk emendati, kif ukoll proposta għaż-żona baffer ta’ 
Rila qabel tmiem is-sena 2010.

Rigward il-kwistjonijiet imqajmin fil-petizzjoni 1503/2007 dwar ix-xmara Djerman, kif intqal 
fil-komunikazzjoni preċedenti, is-servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw il-problemi mqajmin u 
minħabba li dawn l-attivitajiet kienu diġà mwettqa qabel l-adeżjoni tal-Bulgarija fl-Unjoni 
Ewropea, ma kienx hemm raġuni biex jinbdew proċeduri ta’ ksur.

Il-Kummissjoni se tinvestiga s-sitwazzjoni fil-Bulgarija fir-rigward kemm tan-nuqqas ta’ 
għalża ta’ siti tan-NATURA 2000 kif ukoll tal-implimentazzjoni inadegwata tar-reġimi ta’ 

                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992
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protezzjoni skont id-Direttiva dwar l-Għasafar1 u dik tal-Ħabitats. Jekk ikun meħtieġ, se 
tittieħed azzjoni ulterjuri mill-Kummissjoni kif previst fl-Artikolu 258 tat-TFUE biex jiġi 
protett il-kapital naturali tal-Bulgarija. 

7. Risposta Ulterjuri tal-Kummissjoni, li waslet fit-18 ta’ Lulju 2011(REV II)

għall-petitzzjonijiet 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 
526/2008, 1336/2008, 1518/2008 u 640/2009

F’April 2011, is-servizzi tal-Kummissjoni wettqu missjoni ta’ tiftix ta’ informazzjoni l-
Bulgarija sabiex jiġbru iktar informazzjoni u jaġġornaw jew jivverifikaw l-informazzjoni 
eżistenti rigward il-proċeduri ta’ ksur għaddejjin bħalissa li nbdew mill-Kummissjoni kontra 
l-Bulgarija għan-non-konformità mal-liġi ambjentali tal-UE, inkluża n-nomina insuffiċjenti 
ta’ Żoni ta' Protezzjoni Speċjali (SPA) skont id-Direttiva tal-Għasafar u tas-Siti ta' Importanza 
Komunitarja (SCI) skont id-Direttiva tal-Ħabitats kif ukoll l-awtorizzazzjoni ta’ proġetti ta’ 
żvilupp ekonomiku fin-netwerk Natura 2000 tas-siti protetti.

Is-servizzi tal-Kummissjoni żaru għadd ta’ proġetti ta’ żvilupp ekonomiku fil-Muntanji Rila u 
Pirin u kellhom serje ta’ laqgħat tekniċi mal-awtoritajiet Bulgari kompetenti u l-NĠOs 
ambjentali Bulgari. Is-servizzi tal-Kummissjoni talbu informazzjoni addizzjonali u kjarifika 
rigward ċerti kwistjonijiet. L-awtoritajiet Bulgari u l-NĠOs wegħdu li jipprovdu l-informazzjoni 
teknika mitluba mill-iktar fis possibbli.

Is-servizzi tal-Kummissjoni jindikaw li l-każijiet kkonċernati jinvolvu grad għoli ta’ analiżi 
fattwali u teknika. Minħabba li l-Kummissjoni għandha l-piż ta’ prova fi kwalunkwe 
proċedura ta’ ksur, is-servizzi tal-Kummissjoni għandhom jiċċekkjaw u janalizzaw l-
informazzjoni kollha disponibbli bir-reqqa. Jistgħu jkunu mistennija iktar passi wara s-sajf 
2011.

8. Risposta ulterjuri tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Diċembru 2011 (REV. IV)

għall-petizzjonijiet 745/2007, 997/2007, 1082/2007, 1299/2007, 1494/2007, 1503/2007, 
526/2008, 1336/2008, 1518/2008 u 640/2009

Rigward il-proċeduri ta’ ksur (għaddejjin bħalissa) mibdija mill-Kummissjoni kontra l-Bulgarija 
minħabba nuqqas ta’ konformità mal-liġi ambjentali tal-UE, fosthom l-identifikazzjoni u l-
protezzjoni ta’ Żoni ta' Protezzjoni Speċjali (SPAs) fl-ambitu tad-Direttiva dwar l-Għasafar2 u 
s-Siti ta' Importanza Komunitarja (SCIs) fl-ambitu Direttiva tal-Ħabitats3 kif ukoll l-
awtorizzazzjoni ta’ proġetti ta’ żvilupp ekonomiku fin-netwerk ta’ siti protetti Natura 2000, 
f’Settembru 2011, il-Kummissjoni bagħtet avviż ta' tqegħid fil-mora (LFN) addizzjonali lill-
Gvern Bulgaru rigward is-siti BG051 Żona Importanti tal-Għasafar (IBA) "Kaliakra", 
BG0002051 l-SPA "Kaliakra", l-SPA BG0002097 "Belite Skali", u l-SCI BG0000573 
                                               
1 ĠU L20, 26.1.2010, p.7-25
2 Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni 

tal-għasafar selvaġġi (id-Direttiva dwar l-Għasafar), ĠU L 20, 26/01/2010, pp. 7–25.
3 Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u 

l-flora selvaġġa, ĠU L 206, 22/7/1992, p. 7–50.
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"Kaliakra complex". 

Dan l-avviż addizzjonali jindirizza żewġ gruppi ta’ kwistjonijiet: 

- L-identifikazzjoni insuffiċjenti ta’ l-SPA "Kaliakra"; 

- L-impatt ta’ għadd ta’ proġetti ta’ żvilupp ekonomiku fuq l-SCI "Kaliakra complex", u/jew 
l-SPA "Kaliakra", u/jew l-SPA "Belite Skali", u/jew iż-żona li kellha tiġi identifikata bħala 
SPA skont l-inventorju taż-Żoni Importanti tal-Għasafar iżda ma kinitx.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni qed issegwi b’mod attiv l-investigazzjonijiet tagħha rigward 
il-protezzjoni insuffiċjenti tas-sit SCI BG0001004 "Emine-Irakli", l-SCI BG0000495 "Rila", u 
s-sit kandidat għal SCI BG0001188 "Rila Buffer", u l-awtorizzazzjoni ta’ proġetti ta’ żvilupp 
ekonomiku f’dawn is-siti.


