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Suġġett: Petizzjoni 0599/2009, imressqa minn Petur Penchev, ta’ ċittadinanza 
Bulgara, f’isem “Ecoglasnost”, dwar l-esportazzjoni illegali ta’ skart lejn il-
Bulgarija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għall-esportazzjoni estensiva ta’ skart mill-Awstrija għall-Bulgarija u 
n-nuqqas kostanti tal-awtoritajiet Bulgari li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni dwar l-
immaniġġjar tal-iskart. Il-petizzjonant jitlob għalhekk lill-Parlament Ewropew u lill-
Kummissjoni biex jinvestigaw bir-reqqa l-mod li bih l-iskart importat qed jiġi inċinerat, 
b’mod partikolari f’Sofija u l-impjant ta’ inċinerazzjoni f’Montana fil-Majjistral tal-Bulgarija, 
li jirċievu għajnuna mill-UE, u jisħaq li s-sitwazzjoni attwali tippreżenta riskju serju għas-
saħħa pubblika u l-ambjent.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 9 Settembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 21 Jannar 2010.

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni biex iwettqu investigazzjoni 
bir-reqqa dwar il-mod ta’ kif jiġi inċinerat l-iskart importat, b’mod partikolari f’impjant tas-
siment qrib il-villaġġ ta’ Beli Izvor. Huwa jissuġġerixxi wkoll li l-Kummissjoni għandha 
tagħti attenzjoni partikolari lill-ftehimiet ma’ diversi impjanti tas-siment, iddikjarati mill-
muniċipju ta’ Sofija fir-Rapport tal-Istima tal-impatt ambjentali (EIA) għall-Proġett ta’ 
Ġestjoni tal-Iskart ta’ Sofija. Finalment, il-petizzjonant jindika problema bil-permess għal-
landfill iffinanzjata mill-UE fil-belt ta’ Montana fil-Majjistral tal-Bulgarija, li ġie rrevokat 
permezz ta’ deċiżjoni tal-Qorti Amministrattiva Suprema. Skont il-petizzjonant, is-
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sitwazzjoni attwali fir-rigward ta’ dawn it-tliet kwistjonijiet tikkostitwixxi riskju serju għas-
saħħa pubblika u l-ambjent. Fid-9 ta’ Lulju 2009, il-Kummissjoni wieġbet lill-petizzjonant u 
tatu informazzjoni dwar is-sistema integrata għall-ġestjoni tal-iskart ta’ Sofija. F’din l-ittra, il-
Kummissjoni indikat li kienet qed tindirizza l-allegazzjonijiet dwar il-każ ta’ Montana u li r-
rapport dwar l-esportazzjoni illegali mill-Awstrija lejn il-Bulgarija kellu jiġi eżaminat.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Fir-rigward tas-sistema integrata għall-ġestjoni tal-iskart ta’ Sofija, f’Novembru tal-2008, il-
Kummissjoni bagħtet opinjoni motivata fil-qafas ta’ proċedura ta’ ksur skont l-Artikolu 258 
TFUE (l-Artikolu 226 KE) lill-Bulgarija talli naqset milli tieħu l-miżuri neċessarji kollha biex 
tistabbilixxi netwerk komprensiv ta’ installazzjonijiet għall-ġestjoni tal-iskart li jintrema mid-
djar f’Sofija. Ingħatat iktar informazzjoni dwar dan il-każ fi stqarrija għall-istampa mill-
Kummissjoni, li hija disponibbli fuq is-sit elettroniku EUROPA tal-Kummissjoni f’dan l-
indirizz:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1826&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en.

Min-naħa l-oħra, il-proġett integrat għall-ġestjoni tal-iskart ta’ Sofija huwa wieħed mill-
proġetti prinċipali fil-lista indikattiva tal-programm operazzjonali “Ambjent” tal-Fond ta’ 
Koeżjoni u ilu kkunsidrat għal żmien twil bħala l-proġett ambjentali ewlieni fil-Bulgarija 
għall-perjodu ta’ programmar attwali 2007–2013. Skont id-dispożizzjonijiet tal-acquis, il-
Kummissjoni ser tapprova l-proġett biss jekk dan jiżgura konformità mal-leġiżlazzjoni 
applikabbli. Għalissa, l-applikazzjoni tal-proġett integrat prinċipali għall-ġestjoni tal-iskart ta’ 
Sofija għadha ma ġietx sottomessa lill-Kummissjoni mill-awtoritajiet Bulgari u għalhekk 
għadha ma nbdietx l-evalwazzjoni formali tiegħu. Kemm ir-Rapport EIA u kemm il-ftehimiet 
mal-impjanti tas-siment dwar l-inċinerazzjoni ta’ fjuwil derivat mir-residwi ser jiġu 
kkunsidrati bir-reqqa waqt l-evalwazzjoni tal-applikazzjoni.

Fir-rigward tal-landfill iffinanzjata mill-UE ta’ Montana, il-Kummissjoni tirringrazzja lill-
petizzjonant talli ġibdilha l-attenzjoni dwar din il-kwistjoni. L-awtoritajiet kompetenti Bulgari 
għarfu li teżisti problema fir-rigward tal-operat tas-sit. Min-naħa tagħha l-Kummissjoni bdiet 
analiżi bir-reqqa tas-sitwazzjoni u ser terġa’ tikkuntattja lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
ladarba l-fatti kollha jiġu stabbiliti u tittieħed deċiżjoni dwar miżuri korrettivi possibbli.
Fir-rigward tal-allegata esportazzjoni illegali mill-Awstrija lejn il-Bulgarija, il-Kummissjoni 
kkuntattjat lill-awtoritajiet Awstrijaċi biex tingħata kjarifiki dwar l-informazzjoni rrappurtata 
dwar it-trasport bil-baħar ta’ skart illegali mill-Awstrija lejn il-Bulgarija. L-awtoritajiet 
Awstrijaċi indikaw li:

 L-artikolu rrappurtat huwa bbażat fuq allegazzjonijiet bla bażi ta’ inġinier ċivili mill-
Awstrija;

 Skont l-informazzjoni mogħtija mill-Uffiċċju Federali tar-Reati, in-numru rrappurtat ta’ 
għoxrin każ ta’ trasport illegali bil-baħar fil-fatt jirreferi għan-numru tal-fajls li nfetħu 
fl-2008. Għall-ebda wieħed minn dawn il-każijiet ma tinħtieġ investigazzjoni 
addizzjonali u l-ebda wieħed minn dawn il-każijiet ma jinvolvi skart muniċipali;

 Ġie muri b’mod retrospettiv li l-każijiet kollha rrappurtati fil-gazzetti Awstrijaċi dwar 
allegazzjonijiet speċifiċi ta’ trasport bil-baħar ta’ skart illegali lejn il-Bulgarija segwew 
il-proċeduri previsti mil-leġiżlazzjoni applikabbli.
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Konklużjonijiet

Fir-rigward tas-sistema integrata għall-ġestjoni tal-iskart ta’ Sofija, il-Kummissjoni ddeċidiet 
li tressaq il-każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Jekk il-Qorti tal-Ġustizzja ssib li kien hemm 
ksur tal-leġiżlazzjoni applikabbli, il-Bulgarija ser tintalab tieħu l-miżuri neċessarji biex ma 
tibqax tikser il-liġi.

L-applikazzjoni għall-proġett prinċipali integrat tal-ġestjoni tal-iskart ta’ Sofija għadha ma 
ġietx sottomessa quddiem il-Kummissjoni. Malli l-applikazzjoni tibda tiġi kkunsidrata 
uffiċjalment, ir-rapport EIA u l-ftehimiet mal-impjanti tas-siment ikunu soġġetti għal eżami 
bir-reqqa.

Fir-rigward tal-permess irrevokat għal-landfill iffinanzjata mill-UE ta’ Montana, l-awtoritajiet 
kompetenti Bulgari għarfu li hemm problema fir-rigward tal-operat tas-sit. Min-naħa tagħha l-
Kummissjoni bdiet analiżi bir-reqqa tas-sitwazzjoni u ser terġa’ tikkuntattja lill-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet ladarba l-fatti kollha jiġu stabbiliti u tittieħed deċiżjoni dwar miżuri 
korrettivi possibbli.

Abbażi tal-informazzjoni li ngħatat mill-awtoritajiet Awstrijaċi, il-Kummissjoni tikkunsidra li 
l-allegazzjonijiet speċifiċi dwar transport illegali bil-baħar irrappurtat, mill-Awstrija lejn il-
Bulgarija, huma bla bażi.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ Ġunju 2010.

Skont l-aħħar informazzjoni mogħtija lis-Servizzi tal-Kummissjoni dwar il-landfill 
iffinanzjata mill-UE f’Montana, l-awtoritajiet tal-Bulgarija nedew proċedura għall-ħruġ ta’ 
Permess ta’ Prevenzjoni u Kontroll Integrat tat-Tniġġis (IPPC) għall-landfill reġjonali. Fin-
nuqqas ta’ permess validu, ittieħdet kull miżura meħtieġa biex jiġi ggarantit li l-landfill topera 
f'konformità mal-qafas legali attwali sakemm tkun għaddejja l-proċedura għal permess ġdid.

Is-Servizzi tal-Kummissjoni attwalment qegħdin jistennew l-eżitu tal-proċedura għal permess 
tal-IPPC ġdid għal-landfill f'Montana sabiex ikunu jistgħu jistipulaw l-azzjonijiet ulterjuri 
tagħhom dwar din il-kwistjoni. Fir-rigward tal-perjodu ta’ operazzjoni illegali tal-landfill, il-
Kummissjoni tista’, bi qbil mad-dispożizzjonijiet legali rilevanti tar-regoli tal-kofinanzjament 
tal-UE, timponi s-sanzjonijiet finanzjarji rispettivi għall-Istat Membru fil-fażi tal-għeluq tal-
proġett.

5. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.

B’segwitu għall-aħħar informazzjoni miksuba mill-Kummissjoni dwar il-landfill iffinanzjata 
mill-UE f’Montana, il-Permess il-ġdid ta’ Inkwinament u ta’ Prevenzjoni Integrata (IPPC) 
għall-landfill reġjonali nħareġ mid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Ambjent (EEA) -
Nru tad-Deċiżjoni: 162-N1- IO- AO/2010 tal-05.07.2010.

Sar appell ta’ din id-deċiżjoni quddiem il-Qorti Suprema tal-Amministrazzjoni fil-Bulgarija 
minn tliet persuni differenti. Il-Qorti Suprema tal-Amministrazzjoni għadha ma stabbilitx data 
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għas-smigħ.

Il-Ministeru tal-Ambjent u l-Ilma informa lis-Servizzi tal-Kummissjoni li l-proċedura tal-
appell ma twaqqafx l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni soġġetta għall-appell dwar il-ħruġ ta’ permess 
IPPC minħabba li l-leġiżlazzjoni nazzjonali (Artikolu 60(4) tal-Kodiċi tal-Proċedura Bulgara) 
tippermetti l-eżekuzzjoni ta' att amministrattiv quddiem is-sentenza tal-Qorti.

Il-Kummissjoni se tistenna r-riżultat tal-proċedura tal-appell sabiex tkun tista' tistabbilixxi 
aktar azzjonijiet dwar din il-kwistjoni. Fir-rigward tal-perjodu ta’ operazzjoni llegali tal-
landfill, b’konformità mad-dispożizzjonijiet legali rilevanti tar-regoli tal-kofinanzjament tal-
UE, il-Kummissjoni tista’ timponi s-sanzjonijiet finanzjarji rispettivi fuq l-Istat Membru fil-
fażi tal-għeluq tal-proġett.

6. Risposta tal-Kummissjoni (REV III), li waslet fis-16 ta’ Diċembru 2011.

Permezz ta’ ittra, fl-4 ta’ Ottubru 2011 l-awtoritajiet Bulgari infurmaw lis-servizzi tal-
Kummissjoni li l-proċedura ta’ appell kontra l-permess tal-IPPC ġdid għall-landfill reġjonali
fir-Reġjun ta’ Montana ngħalaq.

Bis-sentenza finali tagħha, il-Qorti Amministrattiva Suprema (SAC) tal-Bulgarija rrifjutat l-
appell kontra l-permess tal-IPPC ġdid billi stqarret li mingħajr bażi. Il-permess tal-IPPC ġdid 
għalhekk meqjus li daħal fis-seħħ fit-12 ta’ Lulju 2011, li jfisser li l-operat tal-landfill huwa 
konformi mal-leġiżlazzjoni tal-UE.


