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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0318/2008, ippreżentata minn Janusz Lewandowski, ta’ nazzjonalità 
Pollakka, u 4 kofirmatarji, dwar in-nuqqas ta’ applikazzjoni tal-Konvenzjoni ta’ 
Århus għall-għażla tal-lokalità ta’ Piasnickie Laki fil-kosta Baltika tal-Polonja 
bħala zona ta’ protezzjoni speċjali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li l-awtoritajiet Pollakki li kienu responsabbli għall-għażla tal-lokalità ta’
Piasnickie Laki bħala zona protetta naqsu li jisimgħu l-opinjonijiet tas-sidien tal-art li se tiġi 
inkluża fiz-zona msemmija. F’dan ir-rigward, il-petizzjonant jenfasizza li kien hemm nuqqas serju 
ta’ kunsiderazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Århus dwar l-aċċess għall-
informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-aċċess għal proċeduri ta’ 
ilmenti u ta’ stħarriġ ġudizzjarju dwar l-ambjent. Il-petizzjonant jidhirlu wkoll li d-Direttiva
92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi, li tapplika 
f’din il-kwistjoni, ma kinitx interpretata korrettament mill-awtoritajiet Pollakki responsabbli mill-
ambjent. Huwa jħoss li l-interessi tiegħu u ta’ sidien tal-art oħrajn huma mhedda, u jitlob lill-
Parlament Ewropew biex jistħarreġ il-każ.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Lulju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

Il-petizzjonant huwa mħasseb dwar il-proposta tal-gvern Pollakk li jiddikjara Piasnickie Laki 
bħala sit ta’ Natura 2000 PLH 220021 (Sit ta’ Importanza Komunitarja), permezz ta’ proċess 
li ma nvolviex il-konsultazzjoni individwali tas-sidien tal-art f’din iz-zona.
Id-Direttiva tal-Ħabitats (Direttiva 92/43/KEE1 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u 
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tal-fawna u l-flora selvaġġa) tistabbilixxi l-obbligi legali tal-Istati Membri rigward l-għażla ta’ 
Siti ta’ Importanza Komunitarja (SCIs). Id-Direttiva tirrikjedi l-Istati Membri biex 
jinnominaw zoni xierqa bħala SCIs, filwaqt li jimxu fuq kriterji xjentifiċi ċari stabbiliti fid-
Direttiva. Il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tikkonferma b’mod ċar li l-Istati 
Membri ma jistgħux jonqsu milli jinnominaw zoni li jissodisfaw il-kriterji xjentifiċi rilevanti 
bħala SCIs minħabba raġunijiet soċjoekonomiċi (ara l-Każ C-371/98). 

Il-Polonja qiegħda żżomm lura biex tipproponi territorji xierqa bħala SCIs, u dan huwa 
nuqqas serju tal-Polonja li tħares l-obbligi legali tagħha skont id-Direttiva tal-Ħabitats. Il-
Kummissjoni bagħtet ittra ta’ avviż formali lill-Polonja f’April 2006, u l-awtoritajiet Pollakki 
wieġbu għaliha f’Lulju 2006. Fid-dawl tar-risposta mhux sodisfaċenti u n-nuqqas fl-għadd ta’ 
nominazzjonijiet, il-Kummissjoni bagħtet Opinjoni Motivata lill-Polonja fil-15 ta’ Diċembru 
2006. Sadanittant, f’Ottubru 2006 il-Polonja ssottomettiet proposta lill-Kummissjoni għal 41 
SCIs ġodda u l-estensjoni ta’ 7 SCIs eżistenti. Aktar tard, wara li ntbagħtet l-Opinjoni 
Motivata, il-Polonja ssottomettiet proposti oħrajn għal SCIs ġodda (aktar minn 50 f’April u 
aktar minn 60 f’Settembru 2007). Il-Kummissjoni qed tistenna li jiġu mressqa aktar proposti 
mill-awtoritajiet Pollakki fil-futur qarib, u wara li tevalwa dawn il-proposti ġodda, il-
Kummissjoni se tiddeċiedi dwar l-azzjoni li għandha tittieħed dwar dan il-ksur. 

Id-Direttiva tal-Ħabitats ma tispeċifikax rekwiżiti dwar konsultazzjoni pubblika meta 
tipproponi nominazzjoni għal SCIs. Għalhekk, l-identifikazzjoni u l-implimentazzjoni tal-
metodu konsultattiv li jista’ jintuża huwa kompletament f’idejn l-awtoritajiet nazzjonali. Min-
naħa tagħha, il-Kummissjoni dejjem irrakkomandat lill-Istati Membri biex jimmiraw li jiksbu 
l-akbar kuxjenza pubblika possibbli dwar il-qasam ta’ applikazzjoni u l-objettivi tal-liġi 
Komunitarja għall-protezzjoni tan-natura u l-bijodiversità. Skont it-tagħrif tagħna, fis-sistema 
legali Pollakka, dawn il-konsultazzjonijiet isiru mill-awtoritajiet nazzjonali adegwati ma’ 
amministrazzjonijiet lokali, li huma entitajiet stabbiliti permezz ta’ elezzjonijiet lokali.

Minħabba li għarfet il-ħtieġa li jiġu involuti l-partijiet interessati fil-proċess tal-ġestjoni tan-
netwerk tan-Natura 2000, il-Kummissjoni appoġġjat żewġ proġetti PHARE fil-Polonja, li 
jiffokaw fuq it-tiswir tal-kapaċità, wieħed biex jippermetti konsultazzjoni u koperazzjoni aħjar 
mal-partijiet interessati (inklużi s-sidien tal-art) fil-proċess tal-iżvilupp ta’ pjanijiet għall-
ġestjoni ta’ siti tan-Natura 2000, u wieħed biex ikun hemm komunikazzjoni aħjar mal-
pubbliku dwar Natura 2000. 

In-netwerk ta’ Natura 2000 mhuwiex netwerk ta’ riservi naturali riġidi fejn l-attività umana 
kollha hija pprojbita jew limitata. L-għan prinċipali ta’ Natura 2000 huwa li jinkoraġġixxi ż-
żamma tal-bijdoiversità, filwaqt li jikkunsidra l-ħtiġijiet ekonomiċi, soċjali, kulturali u 
reġjonali. Dan jirrikonoxxi li l-bniedem huwa parti integrali tan-natura u dawn it-tnejn jaħdmu 
l-aħjar fi sħubija ma’ xulxin. Ħafna siti ta’ Natura 2000 huma prezzjużi minħabba l-mod kif 
kienu ġestiti s’issa u jkun importanti li jiġi żgurat li dawn il-prattiki sostenibbli jistgħu 
jkomplu fil-futur. Approċċ bħal dan għandu ħafna vantaġġi, kemm għall-konservazzjoni tan-
natura kemm għan-nies li jgħixu u jaħdmu fis-siti ta’ Natura 2000. Bl-involviment attiv tad-
diversi sidien tal-art fil-ġestjoni ta’ siti ta’ Natura 2000, jista’ jiġi żgurat li ħabitats 
seminaturali u speċijiet vulnerabbli li jiddependu fuq ġestjoni tajba jinżammu. Permezz ta’
fondi Komunitarji differenti hemm ukoll possibiltajiet li jiġu ffinanzjati attivitajiet li 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni ta’ Natura 2000. Per eżempju, il-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) jista’ jipprovdi għajnuna lil bdiewa, forestiera u 



CM\756734MT.doc 3/3 PE416.490v01-00

MT

ħaddiema oħra li jagħmlu użu mill-art, għall-ġestjoni tajba tal-art fin-netwerk Natura 2000. L-
użu ta’ dan il-Fond permezz ta’ miżuri inklużi fl-hekk imsejħa Programmi għall-Iżvilupp 
Rurali jaqa’ taħt ir-responsabiltà tal-awtoritajiet nazzjonali rilevanti.

Fir-rigward tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni 
pubblika fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali, il-
petizzjonanti jinnotaw li l-proċedura ta’ konsultazzjoni għal zoni proposti ta’ konservazzjoni 
ma taħsibx għall-parteċipazzjoni ta’ sidien ta’ proprjetà privata. Huma jqisu li dan in-nuqqas 
ta’ konsultazzjoni jikser l-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni. 

L-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni huwa dwar it-tħejjija mill-awtoritajiet pubbliċi ta’ regoli 
vinkolanti ġeneralment applikabbli li jista’ jkollhom effett sinifikanti fuq l-ambjent. Dan
jiddikjara fil-parti rilevanti tiegħu li ‘kull Parti għandha tfittex li tippromwovi l-
parteċipazzjoni effettiva tal-pubbliku fi stadju adattat tat-tħejjija ta’ dawn ir-regolamenti’.

Il-Kummissjoni mill-ewwel tinnota f’dan ir-rigward li hija l-liġi Pollakka stess li għandha 
tiddeċiedi jekk deċiżjonijiet għal zoni proposti bħala Siti ta’ Importanza Komunitarja 
għandhomx jitqiesu bħala regoli vinkolanti ġeneralment applikabbli fil-liġi Pollakka. Ikun 
x’ikun il-każ, jekk wieħed jassumi li dawn id-deċiżjonijiet jikkostitwixxu fil-fatt regoli 
vinkolanti ġeneralment applikabbli, u fid-dawl tal-marġini ta’ apprezzament rikonoxxut 
b’mod ċar fl-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni nnifisha, il-Kummissjoni hi tal-fehma li n-nuqqas ta’ 
konsultazzjoni sistematika tas-sidien tal-art fil-proċess tal-proposti għall-għażla ta’ SCIs ma 
jirrappreżentax ksur ta’ din id-dispożizzjoni.

Konklużjonijiet

L-Istati Membri huma obbligati bil-liġi biex jipproponu siti xierqa (i.e. li jissodisfaw il-kriterji 
xjentifiċi rilevanti) biex jiġu nominati bħala SCIs u ma jistgħux jonqsu minn dan l-obbligu ta’ 
nominazzjoni għal raġunijet soċjoekonomiċi. Il-Kummissjoni ma sabet ebda raġuni biex 
tiddubita mill-korrettezza tal-proċess li wassal għall-proposta tal-Polonja għas-SCI konċernat. 
Il-konsultazzjoni adegwata fil-proċess tal-għażla u l-ġestjoni ta’ siti ta’ Natura 2000 taqa’ taħt 
ir-responsabiltà tal-Istat Membru. Ma ġie identifikat l-ebda ksur tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus.


