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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0360/2006  imressqa minn Radoslaw Szymczuk  (ta' nazzjonalità Pollakka), 
f'isem il-Workshop for All Beings, dwar ksur allegat tal-leġiżlazzjoni ta’ l-UE li għandu 
x’jaqsam ma’ l-immodernizzar u l-iżvilupp mill-ġdid tal-funivija (mezz ta’ trasport 
permezz ta’ kejbil sospiż – cableway) bejn Kuźnice u Kasprowy Wierch fiż-żona Natura 
2000 fil-Muntanji Tatra.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jappella lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni ħalli jwaqqaf l-
immodernizzar u l-iżvilupp mill-ġdid ippjanat mill-awtoritajiet kompetenti Pollakki tal-
funivija bejn Kuźnice u Kasprowy Wierch fiż-żona Natura 2000 fil-Muntanji Tatra. Hu qed 
jgħid li ma saret l-ebda evalwazzjoni ta’ l-impatt ambjentali fil-proġett u li kien hemm 
vjolazzjoni sfaċċata tad-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE dwar il-konservazzjoni ta’ tajr 
selvaġġ u tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni ta’ habitats naturali u 
ta’ flora u fauna selvaġġa.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar it-12 ta' Settembru 2006. Informazzjoni mitluba mill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-25 ta' Jannar 2007.

Il-Petizzjoni

Il-petizzjonant hu mħasseb dwar il-pjanijiet li terġa' tinbena mill-ġdid u tiġi żviluppata l-
funivija minn Kuźnice għall-Muntanja Kasprowy Wierch li tinsab fiż-żona Natura 2000 tal-
Muntanji Tatra. Skond il-pjanijiet, il-kapaċità tal-funivija ser tiżdied minn 180 għal 360 
passiġġier fis-siegħa f’kull direzzjoni fl-istaġun tax-xitwa.   Ix-xogħlijiet tar-rikostruzzjoni ser 
jinvolvu l-bidla ta’ l-arbli tal-funivija bil-pedament u rikostruzzjoni ta’ l-istazzjonijiet. Huwa 
ppjanat li jintuża ħelikopter f’dawn ix-xogħlijiet. Skond il-petizzjonant, l-investiment ppjanat 
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jinsab fil-qalba taż-żona Natura 2000 u ser ikollu impatt negattiv ċar fuq l-inħawi. Il-
petizzjonant qed jargumenta li l-awtorizzazzjoni tax-xogħlijiet ta’ rikostruzzjoni mill-
awtoritajiet Pollakki qed tikser id-Direttivi 92/43/KEE1 dwar il-konservazzjoni ta’ habitat 
naturali u ta’ flora u fauna selvaġġa (Direttiva dwar il-Habitats), 79/409/KEE2 dwar il-
konservazzjoni ta’ tajr selvaġġ (Direttiva dwar l-Għasafar) u 85/337/KEE3 dwar l-
evalwazzjoni ta’ l-effetti ta’ ċertu proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (Direttiva ta’ l-
EIA).

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni rċiviet ukoll żewġ ilmenti dwar dan il-proġett li jallegaw ksur simili tad-
Direttivi msemmija aktar qabel.

Evalwazzjoni ta’ l-Impatt Ambjentali

Jidher li l-proċedura għall-permess ta’ l-iżvilupp għal dan il-proġett kellha l-bidu tagħha qabel 
is-sħubija Pollakka ma’ l-UE u deċiżjoni ta’ lokalità nħarġet f’Settembru 2003. Skond il-
każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea (ara eż. il-każ C-81/96, Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland), id-Direttiva ta’ l-EIA ma tapplikax meta l-proċedura għall-permess ta’ l-
iżvilupp ikollha l-bidu tagħha qabel ma tkun daħlet fis-seħħ id-Direttiva, anke jekk id-
deċiżjoni dwar il-proċess tkun ittieħdet aktar tard.  Għalhekk, peress li għall-Polonja, d-data 
tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva kienet l-1 ta’ Mejju 2004, jidher li mill-informazzjoni 
pprovduta, f’dan il-każ d-Direttiva ma tapplikax u l-ebda ksur ma jista’ jiġi ttraċċat f’dan ir-
rispett.

Ħarsien tan-natura
Mill-informazzjoni disponibbli jidher li l-proġett jinsab fiż-żona Natura 2000 (“Tatry”, PLC 
120001) allokata bħala Żona ta’ Protezzjoni Speċjali (SPA) skond id-Direttiva dwar l-
Għasafar u pproposta lill-Kummissjoni bħala żona pproposta ta’ importanza Komunitarja 
(pSCI) skond id-Direttiva dwar il-Habitats.

Il-Kummissjoni tikkunsidra li, peress li l-proġett ser isir f’żona ta’ protezzjoni speċjali u l-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-proġett tressqet formalment qabel id-dħul fis-seħħ tad-
Direttiva, l-obbligu ta’ l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva dwar l-Habitats jidher li hu applikabbi 
għaż-żona mid-data tas-sħubija tal-Polonja ma’ l-Unjoni Ewropea, jiġifieri l-1 ta’ Mejju 2004 
(ara l-każ C-209/04, il-Kummissjoni kontra l-Awstrija). L-Artikolu 6(2) tad-Direttiva dwar il-
Habitats, flimkien ma’ l-Artikolu 7 tagħha, jirrikjedu lill-Istati Membri biex jieħdu passi 
xierqa biex jevitaw, fiż-żona ta’ protezzjoni speċjali , id-deterjorament ta’ habitats u disturbi 
sinifikanti ta’ l-ispeċi li għalihom huma maħsuba dawn l-inħawi.

Obbligi simili jistgħu jeżistu fid-Direttiva dwar il-Habitats fir-rigward ta’ l-impatti fuq żoni 
pproposti ta’ importanza Komunitarja. 

Fuq bażi ta’ l-informazzjoni ta’ natura ġenerali pprovduta mill-petizzjonant, mad-daqqa 
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t’għajn jidher li hemm fuq xiex wieħed jikkonkludi li l-proġett jista’ jkollu effetti ħżiena fuq 
iż-żona kkonċernata. 

Konklużjonijiet

Peress li l-proċedura għall-permess ta’ l-iżvilupp għal dan il-proġett kellha l-bidu tagħha 
qabel id-dħul fis-seħħ tad-Direttiva EIA, id-Direttiva EIA ma tapplikax f’dan il-każ u l-ebda 
ksur ma jista’ jiġi ttraċċat f’dan ir-rispett.

Fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni ser tevalwa jekk il-proġett 
ippjanat huwiex konformi kollu kemm hu mal-leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tan-natura ta’ l-
UE.
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