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bini ta’ miżbla fir-reġjun ta’ Yambol, fil-Bulgarija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkontesta l-proġett ta’ bini ta’ ċentru reġjonali tat-trattament tal-iskart 
f’Yambol, li huwa maħsub biex iservi ħames lokalitajiet: Yambol, Sliven, Nova Zagora, 
Tundzha u Straldzha. Il-petizzjonant jiddenunzja għadd ta’ irregolaritajiet, bħal pereżempju l-
fatt li l-istudji ta’ fattibbiltà ma josservawx id-Direttivi Ewropej, l-istudju tal-impatt fuq l-
ambjent jinkludi informazzjoni żbaljata, id-dibattiti pubbliċi ma tmexxewx b’mod xieraq, u l-
awtoritajiet ma kkomunikawx id-dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-proġett lill-pubbliku 
kkonċernat. Il-petizzjonant jistaqsi għalhekk biex il-legalità ta’ dan il-proġett u l-legalità tal-
azzjonijiet meħuda mill-Ministru tal-Ambjent kif ukoll mill-awtoritajiet lokali u reġjonali, 
ikunu soġġetti għal investigazzjoni. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ April 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ Ottubru 2012

Il-miżbliet huma rregolati fil-livell tal-UE bid-Direttiva 1999/31/KE1 dwar ir-rimi ta’ skart 
f’terraferma. Is-sit ta’ miżbla jrid jissodisfa għadd ta’ rekwiżiti elenkati fl-Anness I tad-
Direttiva dwar il-Miżbliet. Miżbla tista’ tiġi awtorizzata biss jekk il-karatteristiċi tas-sit, fir-

                                               
1 ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1-19.
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rigward tar-rekwiżiti msemmija hawn fuq, jew il-miżuri korrettivi li għandhom jittieħdu, 
jindikaw li l-miżbla ma toħloq l-ebda riskju ambjentali serju. L-għażla tas-sit tal-miżbla u d-
deċiżjoni biex miżbla tiġi awtorizzata għandhom isiru mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru. L-awtoritajiet iridu jevalwaw ir-riskji relatati mal-ftuħ ta’ installazzjonijiet ġodda 
għall-ġestjoni tal-iskart. Il-Kummissjoni ma tistax tinterferixxi fl-għażla tal-awtoritajiet 
nazzjonali dwar is-sit u l-karatteristiċi ta’ dawn l-infrastrutturi, sakemm id-deċiżjonijiet 
jittieħdu b’konformità mal-liġi ambjentali tal-UE.

Barra minn hekk, skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva dwar il-Miżbliet, l-awtorità kompetenti ma 
tistax toħroġ permess għal miżbla sakemm ma tkunx sodisfatta li s-sit tal-miżbla huwa 
f’konformità sħiħa mar-rekwiżiti kollha stipulati fid-Direttiva dwar il-Miżbliet u ma’ 
leġiżlazzjoni applikabbli oħra.

Barra dan, id-Direttiva 2011/92/UE1 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent (magħrufa bħala d-Direttiva dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali 
jew id-Direttiva dwar il-VIA), tapplika għall-installazzjonijiet għar-rimi tal-iskart. Skont din 
id-Direttiva, il-proġetti li x’aktarx ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent minħabba, inter 
alia, in-natura, id-daqs jew il-lokazzjoni tagħhom, għandhom ikunu suġġetti għal valutazzjoni 
tal-effetti ambjentali tagħhom qabel ma jingħata l-kunsens għall-iżvilupp. Skont id-Direttiva, 
VIA hija mandatorja għal installazzjonijiet għar-rimi tal-iskart, għall-miżbliet ta’ skart 
perikoluż u ta’ skart mhux perikoluż meta l-kapaċità tal-installazzjonijiet tkun aktar minn 
100 tunnellata kuljum. Għall-miżbliet l-oħra kollha, l-awtoritajiet tal-Istati Membri jridu 
jiddeterminaw, wara li jsir eżami każ każ jew abbażi ta’ limiti minimi jew kriterji stabbiliti 
minnhom, jekk l-impatt ambjentali ta’ proġetti ta’ żvilupp għandux jiġi vvalutat.  Il-kriterji 
stabbiliti fl-Anness III tad-Direttiva dwar il-VIA għandhom jitqiesu.  

Barra minn hekk, u skont ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006 tal-Kunsill2 li jistabbilixxi d-
dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri jiżguraw li l-għajnuna mill-Fondi tkun konsistenti mal-politiki 
Komunitarji l-oħra u jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni Komunitarja. Għalhekk, l-awtoritajiet 
kompetenti Bulgari għandhom jiżguraw l-applikazzjoni xierqa tal-acquis fir-rigward ta’ 
proġetti kofinanzjati mill-UE, meta tali proġetti jkunu approvati għal kofinanzjament.

Il-Kummissjoni tinnota wkoll għadd ta’ appelli kontra deċiżjonijiet tal-awtoritajiet ambjentali 
nazzjonali u lokali marbuta mal-ġestjoni tal-iskart fir-reġjun ta’ Yambol imnedija skont il-
proċeduri nazzjonali ta’ appell. Billi l-qrati u l-imħallfin nazzjonali huma l-gwardjani primarji 
tal-implimentazzjoni tajba tal-liġi tal-Unjoni Ewropea u għandhom is-setgħa li jikkontrollaw 
il-legalità tal-atti u l-attivitajiet tal-amministrazzjoni pubblika nazzjonali, il-politika tal-
Kummissjoni, kif approvata mill-Parlament, m’għandhiex tintervjeni f’każijiet individwali 
waqt li jkun hemm proċeduri nazzjonali pendenti.

Għaldaqstant, il-Kummissjoni identifikat għadd ta’ każijiet ta’ ksur allegat tal-liġi ambjentali 
tal-UE li jikkonċernaw miżbliet li jkunu għadhom kif inbnew, mhux limitati biss għall-ilment 
dwar il-proġett ta’ ġestjoni tal-iskart għar-reġjun ta’ Yambol, irreġistrat mill-Kummissjoni 

                                               
1 ĠU L 26, 28.01.2012, p. 1-16 (verżjoni kodifikata tad-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti 
proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif emendata).
2  ĠU L 210, 31.07.2006, p. 25-78.
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bin-numru ta’ referenza CHAP (2012)00102. Għalhekk, il-Kummissjoni qed tniedi proċedura 
"EU Pilot"1 sabiex titlob aktar informazzjoni dwar il-proġett kif ukoll każijiet simili oħra ta’ 
ksur tal-liġi tal-UE.

Filwaqt li jitqies dak kollu li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni ma tistax tidentifika ksur tar-
rekwiżiti rilevanti tal-acquis f’dan l-istadju. 

Il-Kummissjoni se tkompli ssegwi l-implimentazzjoni tal-proġett ta’ ġestjoni tal-iskart għar-
reġjun ta’ Yambol. Se tqis ukoll id-deċiżjonijiet tal-qrati Bulgari rispettivi u l-informazzjoni li 
għandha tintbagħat mill-awtoritajiet Bulgari skont it-talba pendenti ta’ "EU Pilot" meta 
tiddeċiedi x’azzjoni addizzjonali tieħu. Barra minn dan, id-dispożizzjonijiet rilevanti kollha 
tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 jiġu applikati sabiex jiġi żgurat li l-fondi tal-
UE jintnefqu f’konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE. 

Fl-aħħarnett, wieħed għandu jinnota li l-Kummissjoni m’għandhiex il-kompetenza biex 
tidentifika liema siti speċifiċi għandhom jintużaw bħala miżbliet, jew biex tevalwa xi riskji 
relatati. Dawn l-attivitajiet jaqgħu fl-ambitu tal-mandat tal-awtoritajiet nazzjonali.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-30 ta’ April 2013

Il-petizzjonant jipprotesta kontra numru ta’ azzjonijiet meħuda mill-awtoritajiet Bulgari 
rispettivi fir-rigward tal-proġett ta’ ġestjoni tal-iskart għall-Yambol. Il-petizzjonant jitlob 
investigazzjoni tal-legalità tal-azzjonijiet tal-awtoritajiet.

Wara l-ilment mibgħut mill-petizzjonant fir-rigward ta’ proġett ta’ ġestjoni tal-iskart għall-
Yambol, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Bulgari kompetenti sabiex jipprovdu 
informazzjoni dwar il-proġett u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE 
rilevanti, b’mod partikolari d-Direttiva 2011/92/UE2 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti 
pubbliċi u privati fuq l-ambjent (id-Direttiva tal-EIA).

Skont l-informazzjoni provduta mill-awtoritajiet Bulgari, ġie żviluppat proġett ‘L-
istabbiliment ta’ sistema ta’ ġestjoni tal-iskart reġjonali għar-reġjun ta’ Yambol’ mill-
Muniċipalità ta’ Yambol bi sħubija mal-muniċipalitajiet ta’ Nova Zagora, Tundzha, Sliven u 
Straldza. Dan il-proġett huwa inkluż fil-Programm Nazzjonali ta’ Ġestjoni tal-Iskart għall-
Perjodu 2003-2007 Bulgaru, kif ukoll fil-Programm Nazzjonali ta’ Ġestjoni tal-Iskart għall-
Perjodu 2009-2013 il-ġdid3 u t-twettiq tiegħu huwa kkunsidrat miżura prijoritarja għar-reġjun 
ta’ Yambol fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE fil-qasam 
tal-ġestjoni tal-iskart. Il-proġett huwa ddisinjat biex ikopri reġjun b’149 insedjament f’5 
muniċipalitajiet b’332 661 abitant. Is-sistema ta’ ġestjoni tal-iskart reġjonali hija ddisinjata 
biex ikun żgurat il-ġbir, it-trasport, it-trattament ta’ qabel u r-rimi tal-iskart kif suppost għal 
perjodu ta’ 30 sena. Il-miżbla muniċipali eżistenti għall-iskart mhux perikoluż li tinsab fit-
territorju tal-villaġġ ta’ Hadzhidimitrovo se tkun magħluqa u kkultivata mill-ġdid ladarba 

                                               
1  http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_en.htm .
2  ĠU L 26, 28.01.2012, p. 1-16 (verżjoni kodifikata tad-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti 
proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif emendata).
3 http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Programi/NWMP_2009-2013_FINAL.doc
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tibda topera s-sistema ta’ ġestjoni tal-iskart reġjonali. Il-proġett huwa maqsum f’żewġ fażijiet 
minħabba l-ħtiġijiet sinifikanti tal-baġit tiegħu u n-numru ta’ attivitajiet li għandhom jiġu 
implimentati. L-ewwel fażi se tkopri l-bini ta’ ċella 1 (minn 2) ta’ miżbla reġjonali; il-bini 
mill-ġdid tal-aċċess għat-triq: l-għeluq u l-kultivazzjoni mill-ġdid tal-miżbliet eżistenti fil-
muniċipalitajiet ta’ Yambol, Sliven, Nova Zagora u Straldzha; ix-xiri ta’ tagħmir għall-operat 
tal-miżbla reġjonali, kif ukoll ix-xiri ta’ kontenituri għall-ġbir separat.

Il-Muniċipalità ta’ Yambol f’kooperazzjoni mal-muniċipalitajiet parteċipanti msemmija hawn 
fuq applikat għall-iffinanzjar tal-ewwel fażi ta’ dan il-proġett skont il-proċedura 
BG161PO005/10/2.10/07/22 (L-istabbiliment ta’ sistemi ta’ ġestjoni tal-iskart reġjonali) ta’ 
Ambjent ta’ Programm Operattiv 2007-2013 f’Awwissu 2011. Kuntratt għall-iffinanzjar ta’ 
din il-fażi ġie ffirmat f’Settembru 2012 bejn il-Ministeru tal-Ambjent u l-Muniċipalità ta’ 
Yambol.

Il-proġett kien soġġett għal proċedura tal-EIA fl-2002 b’titolu ‘Proġett ghall-estensjoni ta’ 
miżbla għall-iskart muniċipali f’Yambol’ li għalih inħarġet deċiżoni tal-EIA mid-Direttur tal-
Ispettorat Reġjonali għall-Ambjent u l-Ilma – Stara Zagora (RIEW). Id-deċiżjoni tal-EIA ġiet 
ikkonfermata mill-ġdid fl-2005 f’konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali eżistenti. Fl-2008 
inħareġ permess integrat għall-proġett peress li fiż-żmien li nħarġet id-deċiżjoni tal-EIA, l-
approċċ integrat tal-implimentazzjoni tal-proġett u l-applikazzjoni tal-aqwa metodi tekniċi 
disponibbli (BAT) ma ġewx ikkunsidrati kif meħtieġ mid-Direttiva 2008/1/KE dwar il-
prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġiż1. Ir-rapport tal-EIA ippreparat fl-2002 kien 
soġġett għall-konsultazzjonijiet pubbliċi u l-awtoritajiet Bulgari ppreżentaw id-dokumenti 
rispettivi dwar l-interess pubbliku għal dan il-proġett. Sussegwentament, inħareġ il-kunsens 
tal-iżvilupp. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, għandu jissemma li ma kien hemm l-ebda ilmenti 
ġejjin mill-partijiet affettwati/interessati fil-perjodi taż-żmien stabbiliti bil-liġi, li jappellaw id-
Deċiżjoni tal-EIA msemmija hawn fuq fil-ħin tal-ħruġ tagħha.

It-titolu tal-proġett awtorizzat inizjalment ‘Proġett għal estensjoni ta’ miżbla għall-iskart 
muniċipali f’Yambol’ ġie sussegwentament mibdul abbażi ta’ talba mingħand il-Muniċipalità 
ta’ Yambol fl-2010. Il-bdila kienet meħtieġa peress li l-proġett kellu jkun f’konformità mal-
miżuri deskritti fil-Programm Nazzjonali ta’ Ġestjoni tal-Iskart u l-leġiżlazzjoni nazzjonali 
rispettiva dwar il-bini u l-operat tal-miżbliet u installazzjonijiet tat-trattament tal-iskart oħra.
L-RIEW ikkonferma li l-bidla fit-titolu (għal ‘L-istabbiliment ta’ sistema ta’ ġestjoni tal-iskart 
reġjonali għar-reġjun ta’ Yambol’) ma biddlitx il-karatteristiċi tal-proġett. Din il-konferma 
tar-RIEW hija parti mid-deċiżjoni tal-EIA.

Kif indikat mill-petizzjonant, intbagħtu numru ta’ appelli kontra d-deċiżjonijiet maħruġa mill-
awtoritajiet kompetenti dwar dan il-proġett. Skont l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni, ħafna mill-appelli jew ġew miċħuda bħala bla bażi u/jew il-qrati kkonfermaw 
id-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kompetenti rispettivi. Minħabba li għadhom għaddejjin l-
appelli, il-politika tal-Kummissjoni, kif approvata mill-Parlament, m’għandiex tintervjeni 
f’każi individwali waqt li l-proċeduri nazzjonali jkunu pendenti.

Il-petizzjoni oriġinalment indirizzat proġett ieħor, mibgħut lill-RIEW Stara Zagora għal EIA 

                                               
1 ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8–29 (verżjoni kkodifikata tad-Direttiva 96/61/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll 
integrat tat-tniġġis, kif emendata).
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fi Frar 2011 li sussegwentament ġie rtirat mill-iżviluppatur (il-muniċipalità ta’ Yambol). Il-
proġett ppreveda l-bini ta’ ċentru reġjonali ta’ ġestjoni tal-iskart għar-reġjun ta’ Yambol, li 
jservi l-muniċipalitajiet ta’ Yambol, Nova Zagora, Tundzha, Sliven u Straldza wkoll, iżda 
b’ambitu u kapaċità ikbar (erba’ ċelel għar-rimi ta’ skart mhux perikoluż; impjant ta’ 
separazzjoni tal-iskart; impjant tal-ikkompostar għall-iskart ekoloġiku; sit għall-ħażna 
temporanja ta’ skart domestiku perikoluż; impjant u ċella ta’ riċiklaġġ għar-rimi ta’ iskart tal-
bini). Peress li proġett kien soġġet għal EIA, ġie preparat u approvat rapport tal-EIA u sar 
soġġett għal konsultazzjonijiet pubbliċi. Madankollu, l-proġett ġie rtirat fil-bidu tal-2012 mill-
iżviluppatur u l-proċedura tal-EIA ġiet terminata.

Hija u tqis dan ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni tinnota li m’hemm l-ebda indikazzjoni li r-
rekwiżiti tal-acquis rilevanti ġew miksura f’dan l-istadju.

Il-Kummissjoni se tkompli ssegwi l-implimentazzjoni tal-proġett ta’ ġestjoni tal-iskart għar-
reġjun ta’ Yambol, b’mod partikolari waqt it-tieni fażi tiegħu. Għandu jiġi nnutat li l-
applikazzjoni għall-kunsens tal-iżvilupp għall-ewwel fażi tal-proġett ġiet imnedija qabel id-
data tal-adeżjoni tal-Bulgarija fl-UE. Għalhekk, id-Direttiva tal-EIA ma kinitx applikabbli 
għall-Bulgarija f’dak il-mument u l-ebda ksur fil-liġi tal-UE ma tista’ tiġi identifikata.

Jekk ikun meħtieġ, għandha tittieħed aktar azzjoni mis-servizzi tal-Kummissjoni kif previst fl-
Artikolu 258 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

Fl-aħħar, wieħed għandu jinnota li l-Kummissjoni la hija kompetenti biex tidentifika liema siti 
għandhom jintużaw bħala miżbla, u lanqas ma hija kompetenti biex tevalwa kwalunkwe riskju 
relatat. Dawn l-attivitajiet jaqgħu fl-ambitu tal-mandat tal-awtoritajiet nazzjonali.


