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L-objettiv taż-żjara għall-ġbir ta’ fatti fil-Bulgarija kien li jiġu organizzati laqgħat mal-
petizzjonanti u l-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali biex wieħed jifhem aħjar l-aspetti 
varji tal-allegati każijiet ta’ ksur tal-liġi tal-UE, b’mod partikolari tad-Direttivi dwar il-
Ħabitats (Netwerk Natura 2000) u tal-Għasafar. 

Il-membri tad-delegazzjoni: Is-Sra Margrete Auken (President tad-delegazzjoni) u s-Sur 
Victor Boştinaru, koordinaturi tal-Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea u tal-Grupp tal-
Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi rispettivament. 

Membri ex officio: Is-Sra Mariya Nedelcheva (PPE) u s-Sra Iliana Malinova Iotova (S&D).

29 ta’ Ġunju

Fid-29 ta’ Ġunju, l-amministratur tas-segretarjat tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet iltaqa’ ma’ 
Andrey Kovatchev tal-organizzazzjoni “Balkani Wildlife Society” fl-Uffiċċju tal-
Informazzjoni f’Sofija. Il-petizzjonant provda informazzjoni addizzjonali dwar il-petizzjoni 
tiegħu kif ukoll informazzjoni dwar it-tindif u l-proċess ta’ modifikazzjoni tax-Xmara Vaya.

30 ta’ Ġunju

Fid-9.00, id-delegazzjoni ltaqgħet mas-Sra Yordanka Fandukova, is-sindku ta’ Sofija u s-Sra 
Maria Boyadjiska, il-viċi sindku għall-Ambjent, biex tiġi diskussa l-landfill ta’ Suhodol fil-
preżenza tal-membri tal-assoċjazzjoni taċ-ċittadini ta’ Suhodol. 

Qabel il-laqgħa, id-delegazzjoni tkellmet mal-petizzjonanti u r-residenti u wiegħdet li kienet 
se żżur is-sit tal-landfill ta’ Suhodol.

Matul il-laqgħa, is-Sra Fandukova qalet li l-awtoritajiet ta’ Sofija kienu ħadu azzjoni biex 
isolvu l-kwistjoni ta’ Suhodol. Il-pjan huwa li s-sit jimtela, jingħalaq u jerġa’ jinġieb lura 
għall-istat oriġinali tiegħu. Twaqqaf impjant għat-trattament tal-iskart kif ukoll impjant biex 
jinġabru fih il-gassijiet rilaxxati mil-landfills. Kien hemm permess integrat abbażi ta’ EIA u l-
landfill issodisfat ir-rekwiżiti kollha tad-Direttiva dwar il-Ġestjoni ta’ Skart tal-UE. Twettqu 
analiżi ġeografiċi u r-riżultati wrew li ma kien hemm l-ebda riskju ta’ tniġġis tal-ilma ta’ taħt 
l-art.

Ir-rappreżentant tal-assoċjazzjoni Suhodol qal li l-landfill kienet diġà mimlija fl-2005 u li 
kellha tingħalaq snin ilu. Is-sit kien ta’ periklu għall-ambjent u kkawża problemi għas-saħħa 
pubblika. Ma nbnew l-ebda żoni ta’ lqugħ u għalhekk kien hemm ir-riskju li l-ilma ta’ taħt il-
landfill jitniġġes. Kien hemm duħħan tossiku. 

Is-Sra Boyadjiska, il-viċi sindku, spjegat li s-sit kien strettament issorveljat minn kumpaniji 
akkreditati li regolarment ħadu kampjuni tal-arja, tal-ilma u tal-ilma ta’ taħt l-art. Rapporti 
dwar il-ġestjoni tal-iskart ilhom jitħejjew mill-2009 u tħejjew ukoll rapporti oħra dwar il-fatt 
li kien hemm trattament minn qabel tal-iskart. Il-kwalità tal-arja f’Suhodol kienet tjiebet u 
ġew adottati programm integrat dwar l-iskart kif ukoll programm ta’ riabilitazzjoni ffinanzjat 
mill-UE. Barra minn hekk, is-sindku informat li l-Kumitat għall-Ambjent issorvelja s-
sitwazzjoni u li twettqu erba’ konsultazzjonijiet mal-pubbliku. Barra minn hekk, tkellmet 
persuna terza. Id-delegazzjoni ma ġietx infurmata dwar il-parteċipazzjoni tagħha u ma kienx 
ċar lil min kienet qed tirrappreżenta.   
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Fl-10.00, id-delegazzjoni ltaqgħet mas-Sur Yordan Bakalov, il-President tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet tal-Parlament Bulgaru. Is-Sur Bakalov iddeskriva l-mod li bih jiffunzjona l-
kumitat tiegħu, liema kumitat jirċievi madwar 2,000 petizzjoni u notifikazzjoni fis-sena. 
Huwa enfasizza li kien hemm il-ħtieġa li tinħoloq kapaċità amministrattiva, u li l-Bulgarija 
għadha għaddejja minn proċess ta’ demokratizzazzjoni. Ħafna problemi kienu dovuti għal 
nuqqas ta’ kuntatt bejn il-petizzjonanti u l-awtoritajiet u l-korpi superviżorji. 

Fil-11.00, id-delegazzjoni ltaqgħet mas-Sra Nona Karodjova, il-Ministru għall-Ambjent u l-
Ilma, li ddikjarat li mill-2009 ’l quddiem bdiet tittieħed azzjoni skont l-atti legali l-ġodda u li 
l-Ministeru pprovda struzzjonijiet dettaljati għall-awtoritajiet reġjonali. Ir-riżultati kienu qed 
jitjiebu. 

Fir-rigward tal-ġestjoni tal-iskart, il-Ministru qalet li ta’ spiss iddominat il-mentalità magħrufa 
bħala “Not In My Back Yard” (NIMBY - Mhux Wara l-Bieb Tiegħi). Fir-rigward tal-każ ta’ 
Suhodol, il-Ministru ddikjarat li ma kien hemm l-ebda ksur fir-rigward tal-konsultazzjoni 
pubblika. Il-petizzjoni dwar Suhodol kienet tirrigwarda teknikalitajiet, u hija saret kwistjoni 
ta’ natura politika. Il-miżuri u l-azzjonijiet kollha li jirrigwardaw il-każ ta’ Suhodol kienu 
legali u għandu jiġi implimentat programm ta’ riabilitazzjoni. 

Fir-rigward ta’ Rila, il-Ministru fakkret li l-proġett imur lura għall-1995. Dak iż-żmien kienet 
twettqet EIA u ma sar l-ebda tibdil tad-disinn oriġinali. Ittieħdu miżuri biex jiġi limitat in-
numru ta’ karozzi fis-sit.

Ir-regoli implimentattivi għall-proġetti tal-irziezet tar-riħ kienu restrittivi ħafna. Kien għad 
m’hemmx biżżejjed informazzjoni dwar l-effetti kollha tal-irziezet tar-riħ, iżda jekk dawn tal-
aħħar ma jinstabilhomx post adattat jistgħu jkunu ta’ ħsara għan-natura. L-irziezet tar-riħ 
kienu limitati għal żoni fejn l-effetti fuq in-natura kienu aċċettabbli u pprojbiti f’żoni sensittivi 
ħafna. 

Fin-Netwerk Natura 2000, il-Bulgarija kienet tikklassifika fl-ewwel post fir-rigward tan-
numru ta’ żoni magħżula. Il-protezzjoni speċjali wasslet għal restrizzjonijiet ekonomiċi fuq 
tali żoni. Proġetti f’żoni kritiċi bħal pereżempju Kaliakra u Irakli ġew ipprojbiti. Għall-EIAs 
kien hemm il-ħtieġa ta’ dejta affidabbli u kien qed jitħejja proġett biex tinġabar tali dejta.

Fir-rigward tat-trasparenza u tal-aċċess għall-informazzjoni, il-Ministru informat li l-
informazzjoni u d-deċiżjonijiet kollha tal-Ministeru (u tal-awtoritajiet reġjonali) kif ukoll id-
dokumenti kollha dwar l-EIAs ġew ippubblikati fuq l-internet. Illum il-ġurnata ġew stabbiliti 
regoli leġiżlattivi u implimentattivi tajbin, kif ukoll dispożizzjonijiet għal appelli u azzjoni 
mill-qorti. 

Fil-12:15, id-delegazzjoni ltaqgħet mas-Sur Konstantin Penchev, l-Ombudsman Nazzjonali 
Bulgaru, li ta deskrizzjoni qasira ta’ xogħlu. Ħafna lmenti rrigwardaw il-fornituri tas-servizz 
fil-Bulgarija. In-numru ta’ lmenti li jirrigwardaw kwistjonijiet ambjentali kien qed jiżdied.  

L-uffiċċju tal-Ombudsman iservi wkoll ta’ istituzzjoni preventiva billi jaġixxi b’mod proattiv, 
jipprovdi informazzjoni u gwida u billi jorganizza dibattiti dwar suġġetti importanti 
(pereżempju t-taxxa fuq l-iskart u l-mediċina forensika). Il-Bulgarija għandha liġi tajba dwar 
l-aċċess għal dokumenti, kawżi tal-qorti u ġurisprudenza u l-pubbliku, iktar ma jgħaddi ż-
żmien, iktar qed isir konxju ta’ drittijietu. 
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Fi triqithom lejn iż-żona muntanjuża f’Rila, is-Sra Ireena Mateeva mis-Soċjetà għall-
Protezzjoni tal-Għasafar fil-Bulgarija, “BSPB/Birdlife Bulgaria”, spjegat lid-delegazzjoni s-
sitwazzjoni dwar l-irziezet tar-riħ eżistenti u pjanati u l-impatt tagħhom fuq ir-rotot ta’ 
migrazzjoni tal-għasafar protetti, b’mod partikolari f’Kaliakra u Kamchia mal-kosta tal-Baħar 
l-Iswed. Is-Sra Mateeva wriet ukoll ritratti ta’ għasafar li nqatlu mill-pali li jduru tal-imtieħen 
tar-riħ u spjegat li kien għadu mhux ċar kif ġiet deċiża d-denominazzjoni tas-siti tan-Natura 
2000 u taż-żoni ta’ protezzjoni speċjali skont id-Direttiva dwar l-Għasafar. 

Fi Kyustendil, il-belt kapitali reġjonali, id-delegazzjoni ltaqgħet mas-Sur Lyubomir Anchev, 
il-Gvernatur Reġjonali tar-reġjun ta’ Kyustendil, is-Sur Sacho Ivanov, is-sindku tal-
muniċipalità ta’ Separava Banya, u ma’ uffiċjali tal-muniċipalità, mal-Ispettorat Reġjonali 
għall-Ilma u l-Protezzjoni tal-Ambjent, u mad-Direttorat Reġjonali tal-Kontroll tal-Bini 
nazzjonali. 

Is-sindku spjega li l-proġetti għall-infrastruttura turistika rrigwardaw triq ta’ aċċess (li diġà 
teżisti) u funikular fil-Park Nazzjonali ta’ Rila. Jista’ jagħti l-każ li l-ewwel fażi tal-proġett 
ikkawżat ħsara lin-natura iżda t-tieni fażi kienet fi ħdan il-limiti eżistenti. Il-funikular ma 
kkawżax ħsara lill-ambjent. L-għan ewlieni minn dejjem kien l-iżvilupp sostenibbli.  

Il-popolazzjoni lokali ġiet ikkonsultata u l-maġġoranza tan-nies kienet favur il-proġetti. L-
awtoritajiet ikkuntattjaw ukoll l-organizzazzjonijiet li jaħdmu għall-protezzjoni tan-natura, 
iżda kkuntattjaw biss lil dawk b’approċċ pożittiv ladarba kien hemm oħrajn b’approċċ 
negattiv. Kien hemm kuntatti regolari mal-pulizija u mal-awtoritajiet tal-park. Il-karozzi ġew 
ipprojbiti milli jivvjaġġaw lejn il-lagi. 

Il-muniċipalità ħadmet flimkien mal-iżviluppaturi fi sħubija pubblika-privata biex twettaq 
proġetti għas-settur tat-turiżmu. Kien hemm pjanati proġetti ikbar. 

Il-President fakkret li l-Kummissjoni Ewropea kienet għadha qed tinvestiga l-allegazzjonijiet 
li saru fil-petizzjonijiet. Is-sindku stqarr li ma kienx jaf x’inhi l-pożizzjoni tal-Kummissjoni, 
iżda li l-proġetti kienu kollha konformi mal-liġi Bulgara. 

Rappreżentant tal-Ispettorat Reġjonali għall-Ilma u l-Protezzjoni tal-Ambjent spjega li skont 
il-Ministeru, il-proġetti f’Rila kienu kompletament konformi. Kien hemm pjanijiet ġodda biex 
tiġi żviluppata l-parti ta’ isfel tal-funikular u kien hemm pjan għall-ġestjoni tat-turiżmu u 
għar-riafforestazzjoni. Dawn il-pjanijiet għandhom ikunu soġġetti għal EIA kompleta. 

Id-delegazzjoni indikat li l-liġi tal-UE għandha tiġi implimentata sew u li l-awtoritajiet 
Bulgari għandhom ikunu trasparenti fir-rigward tal-involviment ekonomiku tal-korpi pubbliċi 
fi proġetti bħal pereżempju dak f’Rila. Barra minn hekk, għandhom jiżguraw bilanċ aħjar bejn 
in-natura u l-ekonomija. L-awtoritajiet attwali m’għandhomx jittrattaw lill-petizzjonanti u lill-
NGOs bħala l-għadu iżda għandhom jaħdmu magħhom b’mod kostruttiv.

Wara l-laqgħa, id-delegazzjoni ltaqgħet mal-petizzjonanti, li ppreżentaw informazzjoni 
aġġornata. Skont il-petizzjonanti, il-funikular inbena wara li l-EIA kienet skadiet u skonthom 
kellha titwettaq waħda ġdida. It-turisti li jużaw il-funikular (sa 3,000 kuljum) kellhom impatt 
enormi fuq l-ambjent fiż-żona tal-lag u n-numru ta’ karozzi u nies li kienu qed iżuru s-sit kien 
qed jaqbeż b’ħafna l-kapaċità tal-ekosistema lokali għat-turiżmu. 
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Inbniet pista tal-iskijjar, li għaliha ġew ikklerjati madwar 5 ettari ta’ art. Il-petizzjonanti 
beżgħu li l-bini tal-funikular u tal-pista tal-iskijjar kienu l-preludju ta’ proġetti ikbar inklużi 
lukandi u iktar pisti tal-iskijjar, liema proġetti jistgħu jitwettqu gradwalment (tattiċi salami) 
fuq art tal-foresta li tkun ġiet akkwistata mill-iżviluppaturi permezz ta’ ftehimiet ta’ skambju 
tal-art mal-Aġenzija Statali tal-Forestrija. F’tali ftehimiet, l-investituri jakkwistaw l-art bi 
prezzijiet li jkunu 10 darbiet inqas mill-prezzijiet fis-suq. Huma allegaw li tali ftehimiet 
wasslu għal għajnuna statali illegali u kienu informaw b’dan lid-DĠ Kompetizzjoni. 

Il-petizzjonanti talbu biex il-Kummissjoni tieħu azzjoni urġenti biex jitwaqqaf l-impatt 
ambjentali tal-proġett tal-funikular u biex tiġi żgurata konformità sħiħa mal-liġi tal-UE. 
M’għandu jkun permess l-ebda ksur ieħor tal-liġi tal-UE fir-rigward tal-awtorizzazzjonijiet 
għal faċilitajiet ta’ funikulari ġodda fil-Park Nazzjonali ta’ Rila.

Wara, id-delegazzjoni żaret l-istazzjon ta’ isfel tal-funikular fejn kien hemm numru kbir ta’ 
nies isemmgħu leħinhom favur il-proġett tal-funikular. Id-delegazzjoni ħadet l-impressjoni 
qawwija li din id-dimostrazzjoni kienet xi arranġament min-naħa tal-iżviluppaturi tal-proġett, 
x’aktarx f’koperazzjoni mal-awtoritajiet lokali li ħadmu magħhom fi sħubija pubblika-privata. 
Is-sindku akkumpanjat lill-iżviluppatur meta ltaqa’ mad-delegazzjoni.

Ir-rappreżentanti tal-iżviluppaturi stiednu lill-membri tad-delegazzjoni biex imorru dawra bil-
funikular. Fid-dawl tal-allegazzjonijiet tal-illegalità tal-proġett, id-delegazzjoni rrifjutat biex 
ma tidhirx li hija xxaqleb lejn xi parti jew oħra f’din il-kwistjoni. Ir-rappreżentanti tal-
iżviluppatur pruvaw jibdew diskussjoni quddiem membri tal-istampa, iżda l-President 
għamlitha ċara li d-delegazzjoni mhijiex se tinvolvi ruħha fi kwistjonijiet politiċi lokali. L-
għan tad-delegazzjoni kien li tisma’ dak li kellhom xi jgħidu l-petizzjonanti u l-awtoritajiet 
rilevanti dwar is-suġġett tal-petizzjonijiet, u li titkellem magħhom.

1 ta’ Lulju

Id-delegazzjoni vjaġġat lejn ir-reġjun ta’ Smolyan fil-Muntanji Rhodope biex tiltaqa’ mal-
petizzjonanti fuq il-quċċata tal-Muntanja Perelik. Sfortunatament, minħabba x-xita u ċ-ċpar 
oħxon, id-delegazzjoni ma kellhiex veduta tajba tas-sit. 

Il-petizzjonanti allegaw li fis-sit ta’ Perelik inbniet kabina b’mod illegali u li nqatgħu u 
nqerdu siġar u arbuxelli (Juniperus communis) sabiex l-art tkun lesta għall-pisti tal-iskijjar u 
għal faċilitajiet turistiċi oħrajn għaċ-Ċentru Turistiku u Sportiv f’Perelik. Skont il-
petizzjonanti, l-iżviluppatur akkwista l-art permezz ta’ ftehimiet ta’ skambju tal-art. 

Is-sit intuża wkoll għal festival tal-mużika ġazz, fatt li kkawża ħsara lin-natura u li ma kienx 
kompatibbli mar-regoli tan-Natura 2000. Huma indikaw ukoll li għall-kuntrarju tal-
allegazzjonijiet tas-sid, li l-kabina nbniet u ntużat għal skopijiet ta’ ħżin biss, fir-revisti u fuq 
l-internet din ġiet irreklamata bħala kabina ekoloġika mgħammra b’kollox.  

Wara ż-żjara lis-sit, id-delegazzjoni vvjaġġat lejn Smolyan biex tiltaqa’ mas-Sur Stefan 
Staykov, il-Gvernatur Reġjonali tar-reġjun Smolyan, u s-Sra Dora Yankova, is-sindku ta’ 
Smolyan. Id-delegazzjoni ntlaqgħet minn dimostrazzjoni magħmula minn nies favur l-
iżvilupp f’Perelik. Għal darba oħra, id-delegazzjoni ħadet l-impressjoni li din id-
dimostrazzjoni kienet xi arranġament, preżumibbilment min-naħa tal-promotur tal-proġett. 
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Il-Gvernatur spjega s-sitwazzjoni ta’ Perelik u enfasizza li l-awtoritajiet reġjonali u lokali ta’ 
Smolyan irrispettaw kompletament il-liġi tal-UE u dik Bulgara. Is-Sra Yankova, is-sindku ta’ 
Smolyan, spjegat li l-Pjan Spazjali 2000 inkluda biss triq ta’ aċċess lejn is-sit. Kien hemm 
EIA approvata mill-gvern preċedenti, u fl-2001 kienet seħħet konsultazzjoni pubblika. Iċ-
ċentru turistiku kien ikkunsidrat bħala wieħed mill-għażliet. Wara l-adeżjoni tal-Bulgarija, 
kien ġie propost pjan fuq skala iżgħar. Il-pjanijiet il-ġodda kellhom ikunu konformi man-
Natura 2000.

Attwalment, m’hemm l-ebda pjan għall-bini taċ-Ċentru Turistiku u Sportiv ta’ Perelik. 
Permess għal kostruzzjonijiet temporanji (festival tal-ġazz) u permess tal-bini għall-kabina 
kienu jeżistu. Il-kabina kienet isservi ta’ maħżen għat-tagħmir. Kien hemm ordni li 
tipprojbixxi kwalunkwe tip ta’ bini ieħor f’Perelik. L-ilmenti tal-NGOs f’dan l-istadju kienu 
tressqu quddiem qorti amministrattiva. 

Il-liġi ambjentali kienet rispettata u ma kien hemm l-ebda kunflitt politiku dwar Perelik. 
Natura 2000 ma kinetx kompletament restrittiva u għandu jinstab bilanċ bejn in-negozju u n-
natura. Ma kien hemm l-ebda pjan konkret, iżda sempliċement kunċetti nozzjonali għall-
iżvilupp. Ma kien hemm l-ebda skop ħażin wara l-organizzazzjoni tal-festival tal-mużika 
ġazz. L-arbuxelli tal-ġnibru nqatgħu għal raġunijiet agrikoli u minħabba l-kwistjoni tas-
sussidju mill-UE. Fir-riwgard tal-allegat twaqqigħ illegali tas-sigar li seħħ fis-sit, is-sindku 
sostniet li dan ma kienx jaqa’ taħt ir-responsabilità tal-awtoritajiet komunali iżda kien 
kwistjoni li taqa’ taħt ir-responsabilità tal-aġenzija tal-forestrija. Hija sostniet li t-twaqqigħ 
tas-siġar kien meħtieġ għall-kisba tas-sussidji tal-PAK (l-għalf tal-annimali).

Fir-rigward tal-kuntatt bejn il-petizzjonanti u l-awtoritajiet, is-sindku stqarret li l-petizzjonant 
ewlieni ma kienx jgħix fi Smolyan u qatt ma resaq lejn il-muniċipalità. Il-President indikat li 
ma kien hemm l-ebda rekwiżit biex petizzjonant ikun jgħix fiż-żona u li kien importanti li 
jkun hemm kuntatt u li titrawwem il-fiduċja. 

Il-President tenniet li skont il-Konvenzjoni ta’ Aarhus, il-petizzjonanti għandu jkollhom 
aċċess għad-dokumenti kollha li jirrigwardaw lil Perelik u enfasizzat l-importanza tal-
komunikazzjoni. Is-sindku tat kelmitha li l-informazzjoni kollha se tkun disponibbli. 

Wara tkellem is-sid tal-kabina f’Perelik. Il-President irrifjutat li tidħol f’diskussjoni, ladarba 
d-delegazzjoni ma setgħetx tiċċappas bi kwistonijiet politiċi lokali u l-kompitu tagħha kien li 
titkellem mal-awtoritajiet u l-petizzjonanti. 

2 ta’ Lulju

Id-delegazzjoni marret lura Sofija u żaret is-sit tal-landfill ta’ Suhodol, fejn id-delegazzjoni 
ntlaqgħet minn grupp ta’ madwar 40 petizzjonant u resident. Fil-biċċa l-kbira tiegħu, is-sit 
kien kopert, iżda naħa minnhom kienet esposta għar-rimi tal-iskart. 

Id-delegazzjoni ġiet mistiedna żżur l-impjant fejn jiġi magħżul l-iskart, li deher li tnaddaf 
apposta għall-okkażjoni. Il-ħaddiema kienu qed jagħżlu l-iskart, jiġbru karti u plastik minn 
fuq conveyor belt b’idejhom. Ma kinux lebsin ingwanti jew maskri fuq ħalqhom. Skont il-
maniġer, huwa biss l-iskart domestiku ta’ Sofija li jiġi magħżul fl-impjant f’konformità mar-
regoli. Skont il-petizzjonanti, iż-żjara fl-impjant fejn jiġi magħżul l-iskart ġiet proposta biss 
biex tqarraq bid-delegazzjoni u l-impjant kien żgħir wisq biex jittratta l-ammoni kwotidjani 
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ta’ skart li normalment jintrema direttament fil-landfill mingħajr ma jintgħażel.  

Osservazzjonijiet ġenerali 

Matul iż-żjara d-delegazzjoni nnutat nuqqas evidenti ta’ komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet u 
l-petizzjonanti. B’mod ġenerali, l-awtoritajiet qalu li l-pjanijiet u l-azzjonijiet kienu 
kompletament konformi mal-liġi Bulgara u dik tal-UE u l-petizzjonanti qalu l-oppost. Id-
delegazzjoni nnutat li kemm fil-każ ta’ Rila kif ukoll f’dak ta’ Perelik, is-sitwazzjoni fattwali 
fis-sit kienet differenti ħafna mis-sitwazzjoni li ġiet deskritta fil-laqgħat mal-awtoritajiet.

Jidher li ta’ spiss l-awtoritajiet ma tawx kas il-petizzjonanti u/jew l-interlokuturi rilevanti tal-
NGOs, speċjalment fil-każijiet meta dawn ma kinux mir-reġjun, u jidher li ta’ spiss kien 
hemm nuqqas ta’ rieda għal djalogu. 

B’mod ġenerali, il-petizzjonanti u l-NGOs kienu infurmati u ppreparati sew. Huma spjegaw 
fiex jikkonsisti l-każ tagħhom b’mod ċar billi pprovdew fatti, ċifri u dokumentazzjoni biex 
jappoġġajw l-allegazzjonijiet tagħhom. 

Il-petizzjonanti/NGOs esprimew ta’ spiss ukoll in-nuqqas ta’ fiduċja tagħhom fl-awtoritajiet, 
inklużi l-qrati. Din tista’ tkun ir-raġuni għalfejn huma għażlu li jindirizzaw lill-istituzzjoijiet 
Ewropej b’mod dirett, bit-tama li l-intervent mill-“Ewropa” iħalli effett dixxiplinari fuq l-
awtoritajiet.

Uħud mill-petizzjonanti kienu frustrati u ddiżappuntati meta raw li għalxejn ittamaw bis-sħiħ 
fl-“Ewropa”. Id-delegazzjoni spjegat li l-liġi tal-UE għandha tiġi implimentata u applikata 
mill-gvernijiet nazzjonali u li l-“Ewropa” mhijiex organizzazzjoni regolatorja li wieħed jista’ 
jirrikorri għaliha għal soluzzjoni immedjata ta’ problemi jew sitwazzjonijiet li jistgħu jkunu 
ta’ natura illegali.

L-ewwel nett, il-kwistjonijiet għandhom jiġu indirizzati fil-livell politiku u amministrattiv 
lokali, reġjonali jew nazzjonali, permezz ta’ djalogu u koperazzjoni bejn l-awtoritajiet u ċ-
ċittadini/l-NGOs, jew permezz ta’ azzjoni legali.

Ta’ spiss, il-petizzjonanti lmentaw dwar relazzjonijiet mhux trasparenti, u li fl-opinjoni 
tagħhom kienu laxki żżejjed, bejn l-awtoritajiet u l-promoturi/żviluppaturi tal-proġett. Id-
delegazzjoni ħadet l-impressjoni li hekk qed jiġri fil-każ ta’ Rila fejn, abbażi tal-istqarrijiet u 
l-imġiba tagħhom, jidher li kważi qatt ma kien hemm xi jxekkel ir-relazzjonijiet bejn is-
sindku u l-iżviluppatur tal-proġett.

Ġie nnutat li f’ħafna każijiet kien hemm nuqqas ta’ trasparenza fil-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet u fl-informazzjoni ċara mogħtija lill-pubbliku. Każ partikolari kien il-pjan ta’ 
Suhodol li għadu sal-lum mhux ċar għall-petizzjonanti u r-residenti.

Kien hemm nuqqas ta’ għarfien dwar l-aċċess għall-informazzjoni u d-dokumenti. Jidher li l-
interlokuturi huma konxji mill-Konvenzjoni ta’ Aarhus iżda mhux mid-drittijiet li hija 
tikkonferixxi jew meta u kif din tista’ tiġi invokata.

Rakkomandazzjonijiet
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Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet:

Jitlob lill-Kummissjoni rapport dwar l-aħħar żviluppi fir-rigward tal-petizzjonijiet dwar il-
ġestjoni tal-iskart u d-Direttivi tal-Għasafar u l-Ħabitats (Natura 2000) fil-Bulgarija.

Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tissorvelja mill-qrib il-mod li bih il-liġi tal-UE dwar il-ġestjoni 
tal-iskart u l-iżvilupp tal-infrastruttura hija applikata fil-Bulgarija.

Jitlob lill-Kummissjoni biex taħdem flimkien mal-awtoritajiet Bulgari, u tipprovdilhom 
gwida, biex jiġi żgurat li aċċess sħiħ għall-informazzjoni u d-dokumenti huwa disponibbli u li 
ċ-ċittadini jkunu informati dwar il-possibilitajiet u l-proċeduri għall-
konsultazzjoni/parteċipazzjoni pubblika u għat-tressiq tal-ilmenti. 

Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tipprovdi gwida għall-uffiċjali nazzjonali u reġjonali dwar kif 
għandhom jiġu ġestiti l-proċessi għall-awtorizzazzjoni ta’ proġetti infrastrutturali kbar li 
jinvolvu l-EIAs u r-regoli tan-Natura 2000.

Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Bulgari fil-livelli kollha biex jinvolvu liċ-ċittadini, lill-NGOs, inklużi 
l-NGOs li huma jqisu bħala “negattivi”, u lil rappreżentanti oħra tas-soċjetà ċivili b’mod iktar 
attiv u trasparenti fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, ladarba dawn iċ-ċittadini u l-
organizzazzjonijiet inġenerali huma mmotivati u infurmati ħafna u jistgħu jagħtu input 
pożittiv.

Iħeġġeġ lill-awtoritajiet politiċi u amministrattivi Bulgari biex jiżguraw li jkun hemm 
trasparenza u responsabilità sħiħa f’każijiet ta’ sħubiji pubbliċi-privati għat-twettiq ta’ dawn 
il-proġetti.

Iħeġġeġ lill-petizzjonanti, lill-ogranizzazzjonijiet li jipproteġu n-natura u liċ-ċittadini 
interessati biex jikkuntattjaw b’mod attiv lill-awtoritajiet, billi jibdew mil-livell 
amministrattiv u politiku rilevanti l-iktar baxx, biex b’hekk itejbu l-komunikazzjoni u l-
fiduċja, u bl-għan li jinbeda djalogu kostruttiv.


