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Kumitat għall-Petizzjonijiet

1.06.2007

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0612/2004 imressqa minn Adam Bedkowski (ta' nazzjonalità Pollakka), dwar
il-protezzjoni tal-bijodiversità fil-Polonja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ir-rikorrent isejjaħ għall-protezzjoni iktar rigoruża tal-bijodiversità fl-Unjoni Ewropea u 
b’mod partikolari fil-Polonja. Huwa jemmen li l-miżuri li ttieħdu s’issa fil-Polonja biex tkun 
implimentata l-iskema Natura 2000 kienu insuffiċjenti. F’dan ir-rispett, huwa jikkritika l-fatt 
li l-lista taż-żoni ppreżentata mill-gvern Pollakk lill-Kummissjoni Ewropea ma tiggarantix 
netwerk komprensiva taż-żoni protetti minħabba li teskludi ambjenti naturali importanti. Fil-
fehma tiegħu, il-problema hija aggravata mill-fatt li l-iskema ma nftehmitx sew mill-
awtoritajiet Pollakki li jidher li jemmnu li jeħtieġ li kull forma ta’ żvilupp ġdid u attivitajiet 
eżistenti jkunu limitati fiż-żoni indikati. Ir-rikorrent jargumenta wkoll li l-politika ta’ 
infrastruttura, trasport u agrikoltura tal-UE għandha impatt negattiv fuq il-bijodiversità u l-
ħarsien tan-natura selvaġġa fil-Polonja, minħabba li jissussidjaw proġetti u attivitajiet li 
jikkawżaw tniġġis u tfarrik ta’ l-ambjenti naturali. Bħala eżempju, huwa jirreferi għal parti 
min-Netwerk tat-Trasport Trans-Ewropea li taffettwa lill-Park Nazzjonali ta’ Biebrzanski, li 
huwa sit propost ta’ Natura 2000.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar is-17 ta’ Jannar 2005. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-21 ta’ April 2005.

Din il-petizzjoni hija relata ma’ diversi kwistjonijiet ta’ konservazzjoni tan-natura fi ħdan l-
UE u speċjalment fil-Polonja. Madankollu, il-biċċa l-kbira minnhom huma msemmija b’mod 
ġenerali ħafna u huma biss tnejn li jistgħu jkunu relevanti bħala ksur potenzjali tal-liġi 
ambjentali tal-Komunità. Dawn huma: it-twaqqif tan-netwerk ta’ Natura 2000 fil-Polonja u l-
insuffiċjenza tal-protezzjoni tan-natura skond din l-iskema, ukoll f’dak li għandu x’jaqsam 
mal-kundizzjonijiet għall-iżviluppi ġodda u attivitajiet li jeżistu diġà fiż-żoni ta’ Natura 2000, 
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u l-bini ta’ l-awtostrada li tgħaddi mill-Park Nazzjonali ta’ Biebrzanski.
It-twaqqif tan-netwerk ta’ Natura 2000 fil-Polonja

Kif meħtieġ, mad-dħul tagħha fl-UE f’Mejju 2004 il-Polonja għaddiet lill-Kummissjoni 
Ewropea l-listi tas-siti indikati skond id-Direttiva ta’ l-Għasafar (Direttiva 79/409/KEE fuq il-
konservazzjoni ta’ għasafar selvaġġi) u d-Direttiva dwar l-Ambjenti Naturali (Direttiva
92/43/KEE fuq il-konservazzjoni ta’ [l-ambenti naturali] u l-fawna u l-flora selvaġġi). Dawn 
il-listi, flimkien mal-listi sottomessi mill-Istati Membri l-oħra ġodda, fil-preżent qed ji[u 
evalwati sabiex issir stima dwar jekk humiex eżawrenti jew le.

F’dak li għandu x’jaqsam mal-Polonja b’mod partikolari, il-Kummissjoni rċiviet ilment dwar 
klassifikazzjonijiet insuffiċjenti. Dan kien reġistrat u se jkun trattat aktar billi jitqiesu r-
riżultati ta’ l-evalwazzjoni tas-siti sottomessi.

Il-kundizzjonijiet għal żviluppi ġodda u attivitajiet eżistenti fil-netwerk ta’ Natura 2000

In-netwerk ta’ Natura 2000 tinkludi Żoni ta’ Konservazzjoni Speċjali (ŻKS) indikati skond 
id-Direttiva ta’ l-Ambjenti Naturali u Żoni ta’ Protezzjoni (ŻPS) indikati skond id-Direttiva 
ta’ l-Għasafar.

Il-proċedura ta’ l-għażla u l-indikazzjoni tas-siti skond id-Direttiva ta’ l-Għasafar tinkludi 
stadju wieħed, filwaqt li l-proċedura skond id-Direttiva ta’ l-Ambjenti Naturali hija maqsuma 
fi stadji diversi (proposta mill-Istati Membri tal-lista ta’ Siti ta’ Interess tal-Komunità (pSIK); 
it-twaqqif mill-Kummissjoni, fuq il-bażi tal-listi nazzjonali u bi qbil ma’ kull Stat Membru, 
ta’ abbozz ta’ lista tas-SIK; l-adozzjoni tal-lista; klassifikazzjoni mill-Istati Membri ta’ l-SIK 
bħala ŻKS).

Iż-żoni indikati mill-Polonja fil-preżent għandhom l-istejtus ta’ Żoni ta’ Protezzjoni Speċjali
(skond id-Direttiva ta’ l-Għasafar) u Siti ta’ Interess tal-Komunità proposti (skond id-Direttiva 
ta’ l-Ambjenti Naturali).

Il-proġetti fil-Polonja f’żoni kklassifikati skond id-Direttiva ta’ l-Għasafar diġà jaqgħu taħt l-
Artikoli 6.3-6.4 tad-Direttiva dwar l-Ambjenti Naturali, li fil-biċċa l-kbira jeħtieġu li ssir 
evalwazzjoni ta’ l-implikazzjonijiet tal-proġett għas-sit. Fil-każ ta’ evalwazzjoni negattiva ta’ 
dawn l-implikazzjonijiet, għandha ssir evalwazzjoni ta’ soluzzjonijiet alternattivi u, jekk pjan 
jew proġett xorta jkollu jitwettaq minħabba raġunijiet imperattivi li jisbqu l-interess pubbliku, 
l-Istat Membru għandu jieħu l-miżuri meħtieġa ta’ kumpens biex jiggarantixxi li tkun protetta 
l-integrità totali ta’ Natura 2000. F’xi każijiet tkun meħtieġa l-opinjoni tal-Kummissjoni.

Il-protezzjoni ġenerali ta’ l-ispeċi u ta’ l-ambjenti naturali hija meħtieġa skond l-Artikolu 6.2 
tad-Direttiva dwar l-Ambjenti Naturali.

Il-proġetti tal-pSIK, skond is-sentenza reċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-każ Ċ-117/03, ma 
jaqgħux fi ħdan l-isfera ta’ applikazzjoni ta’ l-Artikoli 6.3-6.4 tad-Direttiva dwar l-Ambjenti 
Naturali. Madankollu, skond l-istess sentenza, għal dawn is-siti l-Istati Membri huma 
meħtieġa li jieħdu miżuri protettivi li huma xierqa, mill-perspettiva ta’ l-objettiv ta’ 
konservazzjoni tad-Direttiva, bil-għan li jkun protett l-interess ekoloġiku relevanti li dawk is-
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siti għandhom fuq livell nazzjonali. L-Artikoli 6.3-6.4 tad-Direttiva ta’ l-Ambjenti Naturali 
japplikaw meta dawn il-pSIK isiru Żoni Speċjali ta’ Konservazzjoni.
Jekk il-Kummisjoni tirċievi informazzjoni li tagħti raġunijiet għal tħassib serju dwar il-
ħarsien tad-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq mill-Istat Membru, il-Kummissjoni tieħu l-
miżuri xierqa kollha, li jinkludu jekk ikun hemm bżonn proċeduri ta’ ksur skond l-Artikolu 
226 tat-Trattat tal-KE, biex ittemm il-ksur tal-liġi.

Il-bini ta’ l-awtorstrada li tgħaddi mill-Park Nazzjonali ta’ Biebrzański

Il-Kummissjoni rreġistrat ilment dwar dan il-każ u bħalissa qed tinvestiga din il-kwistjoni. Fl-
istess ħin is-servizzi tal-Kummissjoni qed imexxu studju ta’ evalwazzjoni tal-Kuritur tat-
Transport Pan-Ewropew I (PETC I corridor) li jgħaddi minn Ħelsinki, Tallinn, Riga, Kawnas 
u Varsavja.

Għandu jkun enfasizzat li l-kurituri fi ħdan in-Netwerks tat-Trasport Trans-Ewropej huma 
stabbiliti b’konsultazzjoni mill-qrib ma’ l-Istati Membri u m’humiex iffissati bħala toroq 
speċifiċi kif ħafna drabi huwa ppreżentat, izda bħala kurituri wiesa’, skond liema, f’ħafna 
mill-każijiet, huma possibbli alternattivi differenti.

4. Ir-risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar is-16 ta’ Settembru 2005

Mad-dħul fl-UE f’Mejju 2004, il-Polonja għaddiet il-listi tas-siti kklassifikati lill-
Kummissjoni Ewropea skond id-Direttiva ta’ l-Għasafar (Direttiva 79/409/KEE fuq il-
konservazzjoni ta’ l-għasafar selvaġġi 1 ) u d-Direttiva ta’ l-Ambjenti Naturali (Direttiva
92/43/KEE fuq il-konservazzjoni ta’ l-ambjenti naturali tal-fawna u l-flora selvaġġi2). Dawn 
il-listi għadhom qed jiġu evalwati.

Is-servizzi tal-Kummissjoni kienu f’kuntatt ma’ l-awtoritajiet Pollakki dwar il-fatt li l-
klassifikazzjoni ta’ siti ta’ Natura 2000 ma kienux biżżejjed. L-awtoritajiet Pollakki esprimew 
ir-rieda tagħhom biex jestendu l-klassifikazzjonijiet tan-netwerk tan-Natura 2000 fil-Polonja u 
ssottomettew b’mod informali l-proposta lill-Kummissjoni għal aktar Siti ta’ Importanza tal-
Komunità fir-reġjun Alpin. Il-Kummissjoni qed tistenna s-sottomissjonijiet formali għal dawn 
is-siti u wkoll għal siti addizzjonali fir-reġjun Kontinentali fil-futur qarib.

Is-Servizzi tal-Kummisjoni irreġistraw ukoll ilment dwar klassifikazzjonijiet insuffiċjenti 
mill-Polonja.

Dan il-każ ta’ lment se jkun evalwat mis-servizzi tal-Kummissjoni malli tagħlaq l-iskadenza 
proposta (fl-aħħar ta’ Novembru 2005) għal sottomissjonijiet uffiċjali ta’ aktar siti mill-
awtoritajiet Pollakki.

Il-bini ta’ awtostrada li tgħaddi mill-Park Nazzjonali ta’ Biebrzanski 

Il-Kummissjoni fetħet proċedura ta’ ksur dwar din il-kwistjoni u bagħtet talba għal
kjarifikazzjoni lill-awtoritajiet Pollakki fuq għadd ta’ mistoqsijiet.

  
1 ĠU L 103, 25.4.1979, pġ 1-18
2 ĠU L 206, 22.7.1992, pġ 7-50
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Fir-risposta tagħhom, l-awtoritajiet Pollakki nfurmaw lill-Kummissjoni li l-kwistjoni ta’ Via 
Baltica kienet is-suġġett ta’ rakkomandazzjoni mill-Kumitat Permanenti tal-Konvenzjoni ta’ 
Bern, li ġiet trasposta fis-sistema legali ta’ l-UE bid-Direttiva 94/43/KEE. 

L-awtoritajiet Pollakki għaddew ukoll id-dettalji dwar it-tħejjija tad-dokument li ser 
jikkostitwixxi l-bażi għall-evalwazzjoni ambjentali kif bħalissa qed jitħejja minn grupp ta’ 
ħidma li jikkonsisti f’rappreżentanti tal-Ministeru ta’ l-Infrastruttura u l-Ministeru ta’ l-
Ambjent. L-iskop eżatt tal-evalwazzjoni għadu ma ġiex deċiż.

Il-Kummissjoni se tkompli tevalwa l-progress ta’ dan il-każ.

5. Risposta ulterjuri mill-Kummissjoni, li waslet nhar it-12 ta’ Mejju 2006

F’Jannar 2006 il-Polonja ssottomettiet lista addizzjonali għar-reġjun Alpin li tinkludi 9 Siti ta’ 
Importanza tal-Komunità ġodda u estensjoni ta’ wieħed mis-Siti ta’ Importanza tal-Komunità 
li kien propost qabel. Madankollu, il-lista Pollakka ta’ siti proposti għan-netwerk ta’ Natura 
2000 għadha mhix suffiċjenti. Għalkemm l-awtoritajiet Pollakki nfurmaw lill-Kummissjoni li 
l-lista addizzjonali ta’ Siti ta’ Importanza tal-Komunità proposti għar-reġjun Kontinentali 
kienet ippjanata li tkun sottomessa f’Jannar 2006, ma ngħaddiet ebda proposta oħra lill-
Kummissjoni bħal din s’issa. F’dak li għandu x’jaqsam mal-klassifikazzjoni ta’ Żoni ta’
Protezzjoni Speċjali addizzjonali (kif meħtieġ mid-Direttiva ta’ l-Għasafar), l-awtoritajiet 
Pollakki nfurmaw lill-Kummissjoni li dawn huma ppjanati li jiġu adottati sa Ġunju 2006.

Is-servizzi tal-Kummissjoni se jkomplu jsegwu l-każ ta’ l-ilment irreġistrat.

Il-bini ta’ awtostrada li tgħaddi mill-Park Nazzjonali ta’ Biebrzanski 

Il-Kummissjoni rreġistrat ilmenti ġodda li għandhom x’jaqsmu mal-kwistjoni ta’ Via Baltica. 
Dawn l-ilmenti jipprovdu informazzjoni ġdida li turi l-kwistjoni ta’ Via Baltica f’dawl ġdid. 
Se tintbagħat ittra lill-awtoritajiet Pollakki biex titlob aktar kjarifiki.

6. Risposta ulterjuri mill-Kummissjoni, li waslet nhar it-12 ta’ Diċembru 2006

Il-Kummissjoni kkunsidrat li, wara s-sottomissjoni mill-Polonja f’Jannar 2006 ta’ siti 
addizzjonali proposti ta’ importanza għall-Komunità, il-lista tas-siti tan-netwerk ta’ Natura 
2000 kienet għadha mhux suffiċjenti. Minħabba li l-ebda Sit addizzjonali ta’ Importanza tal-
Komunità (SIK) ma ġew mgħoddija lill-Kummissjoni, u l-awtoritajiet Pollakki indikaw li l-
klassifikazzjoni u l-adozzjoni ta’ Żoni ta’ Protezzjoni Speċjali addizzjonali (ŻPS, kif 
meħtieġ mid-Direttiva ta’ l-Għasafar) kienet ippjanata biss għal Ġunju 2006, il-Kummissjoni 
indirizzat ittra ta’ avviż formali lill-Polonja f’April 2006.

L-awtoritajiet Pollakki wieġbu għall-ittra ta’ avviż formali u pprovdew, fost ħwejjeġ oħra 
skeda għall-klassifikazzjonijiet addizzjonali ta’ ŻPS u s-sottomissjoni ta’ proposti uffiċjali 
għaż-ŻPS. Ir-risposta bħalissa qed tiġi evalwata b’mod partikolari bil-għan biex jiġi stabbilit 
jekk il-klassifikazzjonijiet addizzjonali proposti jirrimedjawx in-nuqqasijiet.
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Il-bini ta’ awtostrada li tgħaddi mill-Park Nazzjonali ta’ Biebrzanski 

Il-Kummissjoni bħalissa qed tinvestiga diversi lmenti li għandhom x’jaqsmu mal-Proġett ta’ 
Kostruzzjoni tat-Triq Via Baltica.

Jidher li qed issir stima ambjentali strateġika mill-awtoritajiet Pollakki u li għandha titlesta sa 
l-aħħar ta’ l-2006. Flimkien ma’ dan, il-permessi ta’ kostruzzjoni li nħarġu qabel kienu 
rrevokati mill-Ministru ta’ l-Ambjent, u għadhom ma nħarġux permessi ġodda s’issa.

Il-Kummissjoni qegħda f’kuntatt ma’ l-awtoritajiet Pollakki dwar il-proġett u riċentament 
bagħtet talba ġdida għall-informazzjoni fid-dawl ta’ l-iżviluppi riċenti, bħar-riżoluzzjonijiet 
maħruġa mill-Ministru ta’ l-Ambjent dwar il-Proġett tal-By-Pass Augustow By-Pass li jidher 
li fih elementi ġodda li għandhom x’jaqsmu mal-miżuri ta’ mitigazzjoni u kumpens. Il-
Kummissjoni qed tevalwa r-risposta riċenti Pollakka għall-ittra tagħha.

7. Risposta ulterjuri mill-Kummissjoni, li waslet nhar l-1 ta’ Ġunju 2007

Il-klassifikazzjoni tas-siti tan-Natura 2000

Il-Kummissjoni indirizzat Ittra ta’ Avviż Formali lill-Polonja f’April 2006 dwar in-numru 
insuffiċjenti ta’ siti ta’ Natura 2000 li qed jiġu kklassifikati. L-awtoritajiet Pollakki wieġbu u 
għaddew fost ħwejjeġ oħra skeda ta’ klassifikazzjoni addizzjonali ta’ ŻPS (Żoni ta’
Protezzjoni Speċjali) kif meħtieġ mid-Direttiva 79/409/KEE fuq il-konservazzjoni ta’ 
għasafar selvaġġi1 (Id-Direttiva ta’ l-Għasafar), is-sottomissjoni ta’ proposti uffiċjali (Siti ta’ 
Interess tal-Komunità) kif meħtieġa mid-Direttiva 92/43/KEE fuq il-konservazzjoni ta’ l-
ambjenti naturali tal-fawna u l-flora selvaġġi2 (Id-Direttiva ta’ l-Ambjenti Naturali).

Minħabba l-klassifikazzjonijiet insuffiċjenti, il-Kummisjoni indirizzat Opinjoni Motivata lill-
Polonja nhar il-15 ta’ Diċembru 2006. Ir-risposta qed tiġi evalwata bħalissa.

Sadanittant, f’Ottubru 2006, il-Polonja ssottomettiet proposti lill-Kummissjoni għal 41 Sit ta’ 
Importanza tal-Komunità (SIK) u estensjoni ta’ seba’ SIK li jeżistu diġà, f’April 2007, 59 
proposti ġodda ta’ SIK, u kif ukoll ŻPS ġodda, u xi estensjonijiet għal ŻPS ikklassifikati li 
jeżistu diġà f’Jannar 2007. Il-klassifikazzjonijiet ta’ ŻPS ġodda bħalissa qed jiġu evalwati u s-
SIK proposti ser jiġu evalwati malli l-Polonja tgħaddi d-dokumentazzjoni għall-proposti li 
bħalissa hija nieqsa.

Il-bini ta’ awtostrada li tgħaddi mill-Park Nazzjonali ta’ Biebrzanski  

Il-Kummissjoni rċiviet numru ta’ lmenti dwar tmien proġetti ta’ toroq fil-Grigal tal-Polonja. 
Il-proġetti jikkonċernaw toroq ġodda, bypasses jew titjib tat-toroq, fejn kollha għandhom 
x’jaqsmu mat-Triq tal-Kuritur Ħelsinki-Varsavja. Il-proġetti tat-toroq jibqgħu deħlin fiż-Żoni 
ta’ Protezzjoni Speċjali indikati skond id-Direttiva ta’ l-Għasafar u s-siti proposti bħala s-
Siti ta’ Importanza tal-Komunità (pSIK) skond id-Direttiva ta’ l-Ambjenti Naturali kif ukoll 

  
1 ĠU L 103, 25.04.1979, pġ. 1-18
2 ĠU L 206, 22.07.1992, pġ. 7-50
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is-siti maħsuba biex ikunu proposti bħala pSIK lill-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni għandha raġunijiet tajbin biex temmen li meta awtorizzat dawn il-proġetti, il-
Polonja kisret diversi dispożizzjonijiet tad-Direttivi msemmija hawn fuq, li għandhom l-għan 
li jimpedixxu li ssir ħsara għal siti naturali. Għaldaqstant, nhar it-12 ta’ Diċembru 2006, il-
Kummissjoni ddeċidiet li tibda proċedura ta’ ksur skond Artikolu 226 KE u li tibgħat Ittra ta’ 
Avviż Formali lill-awtoritajiet Pollakki. Il-Polonja rrispondiet għall-ittra nhar il-15 ta’ Frar 
2007.

Minħabba r-risposta mhux sodisfaċenti tal-Polonja kif ukoll l-iżviluppi ġodda fis-sit (i.e.
inħarġu permessi finali ta’ awtorizzazzjoni għall-bini ta’ żewġ by-passes: Augustow u
Wasilkow), il-Kummissjoni indirizzat Opinjoni Motivata lill-Polonja dwar iż-żewġ proġetti 
msemmija hawn fuq, nhar it-28 ta’ Frar 2007, fejn titlob lill-Polonja biex tirrispondi fi żmien 
ġimgħa u fl-istess ħin iżżomm id-dritt li taġixxi b’konnessjoni mal-proġetti l-oħra koperti fl-
Ittra ta’ Avviż Formali fi stadju aktar tard jekk ikun hemm bżonn.

Il-Kummissjoni kkunsidrat ir-risposta Pollakka għall-Opinjoni Motivata bħala mhux 
sodisfaċenti. Konsegwentement, il-Kummissjoni ddeċidiet, nhar il-21 ta’ Marzu 2007, li 
tirreferi l-każ taż-żewġ by-passes (Augustow u Wasilkow) lill-Qorti tal-Ġustizzja. Id-
deċiżjoni tal-Kummissjoni tinkludi talba għall-miżuri proviżorju (i.e. sospensjoni tax-
xogħolijiet ta’ kostruzzjoni sakemm tingħata sentenza fil-każ prinċipali). 

F’dak li għandu x’jaqsam mas-sitt proġetti l-oħra, li jinkludu l-by-pass ta’ Sztabin, li tgħaddi 
min-nofs tal-Park Nazzjonali ta’ Biebrzanski, il-Kummissjoni qegħda fil-proċess li tevalwa r-
risposta Pollakka għall-Ittra ta’ Avviż Formali kif ukoll l-informazzjoni ġdida mgħoddija 
mill-ilmentatur.
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