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Suġġett: Petitizzjoni 0644/2007, minn  Zygmunt Kwolek ta’ naazjonalità Pollakka, 
li fiha 2 firem oħra, dwar awtostrada ppjanata f’Wroclaw, fil-Punent tal-
Polonja 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta għal pjanijiet li tinbena awtostrada li trid tħallas biex tużaha bejn il-
parti tal-punent ta’ Wroclaw u ż-żoni baxxi tul ix-xmajjar Sleza, Oder u Widawa. Huwa 
jiddikjara li dawn is-siti huma inklużi fil-lista Natura 2000. Il-Qorti Amministrattiva Suprema 
f’Varsavja f’żewġ deċiżjonijiet fl-2000 u l-2002 qalet li ma twettqet l-ebda evalwazzjoni 
xierqa dwar l-impatt ambjentali tal-proġett, u li kellha tkun proposta aktar minn rotta possibbli 
waħda. S’issa, dawn id-deċiżjonijiet ma ġewx segwiti, u issa hemm il-periklu li l-proġett 
jimxi ’l quddiem mingħajr ma titqies il-leġislazzjoni kemm Pollakka kif ukoll dik tal-UE 
f’dan il-qasam. Il-petizzjonant għalhekk jappella lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni fl-
interess tal-protezzjoni tal-ambjent lokali u taz-zoni Natura 2000 imsemmija hawn fuq.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Novembru 2007. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura.

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Marzu 2008.

Il-petizzjonant huwa mħasseb dwar pjanijiet li tinbena awtostrada fil-periferija n-naħa tal-
punent tal-belt ta’ Wrocław. Il-petizzjonant jargumenta li l-iżvilupp ippjanat jikser il-liġi 
Pollakka, kif ukoll id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Ħabitats (Id-Direttiva 92/43/KEE1
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dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna u flora selvaġġi), b’mod partikulari 
minħabba n-nuqqas ta’ analiżi xierqa tal-alternattivi. Il-petizzjonant jiddikjara wkoll li l-
proġett għadda minn proċeduri legali nazzjonali u li fir-rebbiegħa 2007, il-Qorti 
Amministrattiva Reġjonali kienet mistennija toħroġ sentenza. 

L-allegazzjonijiet li għamel il-petizzjonant dwar in-nuqqas ta’ rispett lejn il-liġi Pollakka ma 
taqax taħt il-kompetenza tal-Kummissjoni.

Dwar il-ksur possibbli tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE, il-petizzjoni ma tagħtix biżżejjed 
elementi sabiex il-każ ikun jista’ jiġi analizzat. Madankollu, minħabba n-natura u l-post fejn 
jinsab il-proġett, il-Kummissjoni jidhrilha li d-Direttivi li ġejjin jistgħu japplikaw: id-Direttiva 
dwar l-Istudju tal-Impatt Ambjentali (id-Direttiva tal-EIA) (id-Direttiva 85/337/KEE1 dwar l-
istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif emendata mid-
Direttiva 97/11/KE2 u d-Direttiva 2003/35/KE3) u d-Direttiva tal-Ħabitats. 

Id-Direttiva tal-EIA

Il-proġett imsemmi mill-petizzjonant huwa awtostrada. Il-proġetti bħal awtostradi jaqgħu taħt 
l-Anness I punt 7(b) tad-Direttiva tal-EIA ‘Kostruzzjoni ta’ toroq għat-traffiku motorizzat, 
toroq express’ li għalihom irid jitwettaq EIA qabel ma jingħata kunsens għall-iżvilupp tal-
proġett. Skont l-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant, il-proġett sarlu l-EIA. Huwa 
importanti li wieħed jinnota li meta jitwettaq EIA, l-iżviluppatur tal-proġett ikun meħtieġ li 
jipprovdi lill-awtoritajiet kompetenti informazzjoni dwar il-proġett u l-impatt tiegħu fuq l-
ambjent kif stipulat fl-Artikolu 5(3) u l-Anness IV tad-Direttiva tal-EIA. Din l-informazzjoni, 
fost oħrajn, għandha tinkludi deskrizzjoni tal-alternattivi prinċipali li ġew studjati mill-
iżviluppatur u indikazzjoni tar-raġunijiet ewlenin għall-għażla tagħhom, waqt li jitqiesu l-
effetti ambjentali.

Fuq il-bażi tal-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant, mhux possibbli li jiġi stabbilit jekk 
id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-EIA ġewx rispettati jew le.

Id-Direttiva tal-Ħabitats

Skont l-Artikolu 6.3 tad-Direttiva tal-Ħabitats, il-pjanijiet u l-proġetti kollha li jista’ jkollhom 
effett sinifikanti fuq Siti ta’ Importanza Komunitarja (ikklassifikati taħt id-Direttiva tal-
Ħabitats) għandhom ikunu soġġetti għal evalwazzjoni xierqa ta’ dak l-effett, waqt li jiġu 
meqjusa l-għanijiet ta’ konservazzjoni tas-sit. Din id-dispożizzjoni tapplika wkoll għaz-Zoni 
ta’ Protezzjoni Speċjali, kif regolata mid-Direttiva tal-Għasafar (id-Direttiva 79/409/KEE4

dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi). 

Madankollu, mill-ammont limitat ta’ informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant, ma jistax jiġi 
determinat jekk id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6 tad-Direttiva tal-Ħabitats japplikawx f’dan 
il-każ. 
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Konklużjoni

Mingħajr informazzjoni aktar dettaljata, il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tanalizza jekk 
il-proġett ippjanat huwiex konformi mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE. Jekk il-petizzjonant 
ikun jista’ jipprovdi kwalunkwe informazzjoni oħra, is-servizzi tal-Kummissjoni huma lesti li 
janalizzaw mill-ġdid dan il-każ. 

4. Tweġiba addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.

Il-petizzjonant issottometta informazzjoni ġdida fl-aħħar tas-sena 2008. Il-Kummissjoni 
eżaminat din l-informazzjoni iżda ma sabet xejn ġdid li jappoġġa l-allegazzjonijiet tal-
petizzjonant dwar il-possibilità ta’ ksur tal-liġi ambjentali tal-UE.  Id-deċiżjoni dwar il-post 
fejn se jitwettaq il-proġett ittieħdet fil-15 ta’ April 2003, li jfisser li l-proċedura ngħatat bidu
aktar minn sena qabel it-tkabbir u f’tali każijiet id-Direttiva tal-EIA ma tapplikax. 
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