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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1405/2007, ippreżentata minn Ivaylo Asenov Krastev, ta’ nazzjonalità 
Bulgara, f’isem il-“Protezzjoni ta’ Saħħet u Ħajjet il-Popolazzjoni u tal-
Ambjent”, dwar ħidma illegali ta’ sit għar-rimi ta’ skart solidu residenzjali

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Il-petizzjonant jirrappreżenta liċ-ċittadini affettwati mill-azzjonijiet tal-Muniċipalità 
Metropolitana, li fl-4 ta’ Diċembru 2007 bdiet ħidma illegali ta’ sit mhux regolat għat-
trattament ta’ skart solidu residenzjali, li jinsab qrib ħafna tad-djar taċ-ċittadini. Ma sar ebda 
studju dwar l-impatt ambjentali minkejja l-fatt li l-Konvenzjoni ta’ Orhus timponi obbligu fuq 
Stati firmatarji li jwettqu studji obbligatorji dwar l-impatt ambjentali fir-rigward ta’ siti għar-
rimi tal-iskart b’kapaċità ta’ iktar minn 25000 tunnellata. Il-Muniċipalità Metropolitana 
appoġġjata b’mod pubbliku mill-Kunsill tal-Ministri tar-Repubblika tal-Bulgarija, twettaq 
attivitajiet b’permess li għadu ma daħalx fis-seħħ. Il-permess ta’ rimi nħareġ fit-3 ta’ 
Diċembru 2007 u jista’ jiġi infurzat wara l-iskadenza ta’ terminu ta’ appell ta’ 14-il jum. Id-
dritt għall-moviment liberu qiegħed jiġi ristrett b’mod sever u bosta postijiet ta’ kontroll ġew 
stabbiliti fid-distrett residenzjali ta’ Suhodol. Huwa jappella sabiex jittieħdu l-miżuri
neċessarji urġenti sabiex tintemm il-ħidma illegali t’hawn fuq tas-sit mhux regolat għar-rimi 
tal-iskart. 

2. Ammissibiltà

Iddikkjarata ammissibbli fil-21 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mitluba biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Skont il-petizzjonant, li jirrappreżenta liċ-ċittadini affettwati, il-Muniċipalità Metropolitana
allegatament bdiet operazzjoni illegali ta’ sit ta’ skart solidu residenzjali bla permess fl-4 ta’ 
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Diċembru 2007, li jinsab qrib ħafna ta’ djar iċ-ċittadini. 

Il-petizzjonant jsostni li:
 il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali ma saritx minkejja l-fatt li l-Konvenzjoni Aarhus timponi

l-obbligu li stati kontraenti jwettqu valutazzjonijiet obbligatorji tal-impatt ambjentali għal 
siti ta’ rimi ta’ skart b’kapaċità ta’ aktar minn 25000 t; 

 il-Muniċipalità Metropolitana appoġġjata pubblikament mill-Kunsill tal-Ministri tar-
Repubblika tal-Bulgarija wettqet attivitajiet b’permess li kien għadu ma daħalx fis-seħħ. Il-
permess tar-rimi ħareġ fit-3 ta’ Diċembru 2007 u seta’ biss jidħol fis-seħħ wara li jgħaddu 
14-il jum imħollija għall-appelli.  

Hu jappella biex jittieħdu l-azzjonijiet urġenti neċessarji biex tintemm l-operazzjoni illegali 
tas-sit tar-rimi ta’ skart bla permess. 

Il-Kummissjoni tat bidu għal proċeduri kontra l-Bulgarija dwar in-nuqqas ta’ sistema 
adegwata tal-immaniġġjar u r-rimi tal-iskart f’Sofia. Intbagħtet ittra formali ta’ notifika fit-23
ta’ Ottubru 20071. Fl-ittra tagħha, il-Kummissjoni sostniet li l-Bulgarija naqset milli tieħu l-
miżuri neċessarji biex tiżgura li l-iskart jiġi rkuprat jew mormi mingħajr periklu għal saħħet 
il-bniedem u bla ma jintużaw proċessi jew metodi li jistgħu jagħmlu ħsara lill-ambjent, u 
b’mod partikolari bla ebda riskju għall-ilma, l-arja jew il-ħamrija, u lanqas għall-pjanti u l-
annimali, bla ma jikkawżaw inkonvenjenzi ta’ ħsejjes jew irwejjaħ u mingħajr ma jolqtu ħażin 
il-kampanja jew postijiet ta’ interess speċjali (l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2006/12/KE dwar 
l-iskart2). Il-Kummissjoni osservat ukoll li l-Bulgarija kienet qed tikser l-obbligi tagħha li 
tistabbilixxi netwerk integrat u adegwat ta’ installazzjonijiet tar-rimi, li jippermetti li l-iskart 
jintrema f’waħda mill-eqreb installazzjonijiet adegwati permezz tal-aktar metodi u teknoloġiji 
addattati, biex jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tal-ambjent u s-saħħa pubblika, billi 
jikkunsidraw l-aqwa teknoloġija disponibbli li ma jinvolvux spejjeż eżaġerati. (l-Artikolu 5 
tal-istess Direttiva).

Fir-rigward tal-isfruttament tas-sit ta’ radam ta’ Suhodol, wara missjoni riċenti ta’ 
aċċertament tal-fatti, il-Kummissjoni ġibdet l-attenzjoni tal-Gvern Bulgaru għall-fatt li l-iskart 
għandu jiġi trattat f’konformità mal-leġiżlazzjoni tal-immaniġjar tal-iskart tal-KE. Wara l-
missjoni l-Kummissjoni kienet infurmata li l-Ministeru tal-Ambjent u l-Ilma, bħala l-awtorità 
kompetenti għall-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni IPPC, ħareġ il-permess IPPC meħtieġ għall-
operazzjoni ta’ Stadju II tas-sit ta’ radam ta’ Suhodol fis-6 ta’ Awwissu 2008 (Permess 
Integrat Nru 255-HO/2008). Skont l-informazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet Bulgari, saru 
konsultazzjonijiet mal-pubbliku waqt il-proċedura tal-ħruġ tal-permess. 

Il-Kummissjoni se ssegwi l-każ minħabba n-nuqqas ta’ netwerk adegwat ta’ faċilitajiet tal-
immaniġġjar tal-skart għall-ġestjoni tal-iskart residenzjali ġġenerat fil-Belt ta’ Sofia u se 
tissorvelja l-konformità mal-liġi tal-KE tal-bini u l-operazzjoni tal-faċilitajiet kollha tal-
immaniġġjar tal-iskart relevanti, inkluż is-sit ta’ radam ta’ Suhodol. 

                                               
1 Stqarrija għall-istampa: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1539&format=HTML&aged=1&language=EN&
guiLanguage=en
2 Ġurnal Uffiċjali L 114 , 27/04/2006
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