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Suġġett: Petizzjoni 0262/2007, imressqa minn Dalia Zagnoj, ta’ nazzjonalità Litwana, 
kontra proġett ta’ infrastruttura ffinanzjat minn Phare 2002 f’zona protetta ta’ 
Natura 2000

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkundanna l-effetti ta’ ħsara fuq l-ambjent ta’ proġett ta’ infrastruttura f’port 
(tliet baċiri ta’ xmajjar) taħt l-intestatura tal-koperazzjoni transkonfinali tal-Baltiku, 
iffinanzjat mill-programm Phare 2002, li se jitwettaq f’zona naturali protetta ta’ Natura 2000.  
Huwa jisħaq li l-fondi tal-Komunità m’għandhomx jintużaw għal proġetti li huma 
inkompatibbli mal-konservazzjoni tal-ispeċi tal-annimali, li Natura 2000 hija intenzjonata li 
tiggarantixxi; barra minn hekk, qabel ma jiġi implimentat kwalunkwe proġett, għandu jsir 
studju dwar l-impatt ambjentali; il-proġetti għandhom għalhekk josservaw ukoll il-
leġiżlazzjoni dwar l-ippjanar tal-belt, waqt li l-awtoritajiet reġjonali f’dan il-każ kellhom 
jagħtu avviż suffiċjenti lis-sidien tal-art affettwati mill-implimentazzjoni tal-proġett, li 
madankollu, minflok ma ġew informati, inżammu fid-dlam u miċħuda mill-aċċess għad-
dokumenti u l-mapep.  Il-proġett imsemmi, approvat nhar is-7 ta’ Lulju 2005, aċċidentalment 
sar għarfien komuni f’Settembru 2006, meta kienet għaddejja diskussjoni pubblika dwar 
proġett ieħor biex jiġu stabbiliti faċilitajiet turistiċi u sportivi fl-istess zona protetta; dan l-
aħħar proġett apparentement kien inżamm wieqaf għal xi żmien, għalkemm għad hemm il-
periklu li dan jerġa’ jitkompla u b’hekk jaffettwa b’mod negattiv it-tisġir u l-bilanċ tal-ilma 
fiz-zona protetta. Għal dawn ir-raġunijiet kollha, il-petizzjonant jitlob lill-Unjoni biex 
tintervjeni; huwa jsostni li art fil-Litwanja li qabel kienet tal-Istat qed tinħataf bil-mod il-mod 
mill-ispekulaturi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Lulju 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura.
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3. Risposta tal-Kummissjoni, irċevuta fl-10 ta’ Ġunju 2008.

Skont il-petizzjoni, l-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-Punent tal-Litwanja (tul ix-Xmara  
Minija u l-Bajja ta’ Kuršių) qegħdin jippjanaw li jibnu infrastruttura għal finijiet turistiċi 
f’zona ta’ Natura 2000 iffinanzjata b’mod parzjali mill-Programm PHARE għall-
Koperazzjoni Transkonfinali fil-Baħar Baltiku 2002.  Is-sit huwa klassifikat bħala Zona ta’ 
Protezzjoni Speċjali skont id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE dwar il-konservazzjoni tal-
għasafar selvaġġi1 (kodiċi tas-sit LTKLAB005). 

B’mod iktar preċiż, il-petizzjonant qiegħed jipprotesta kontra l-pjanijiet tal-awtoritajiet lokali 
u reġjonali  biex jibnu tliet baċiri skont il-Programm PHARE għall-Koperazzjoni 
Transkonfinali fil-Baħar Baltiku 2002 (ko-finanzjat mill-UE).  Barra minn hekk, il-
petizzjonant huwa mħasseb dwar pjanijiet addizzjonali biex tinbena infrastruttura turistika u 
sportiva b’fondi li mhux ġejjin biss mill-UE fl-istess zona ta' Natura 2000 (LTKLAB005).
Dan tal-aħħar jinkludi wkoll pjan biex jinqatgħu 3,9 ettari ta’ foresta mis-sit ta’ Natura 2000.  
Il-petizzjonant huwa mħasseb li l-pjanijiet ma ġewx suġġetti għall-evalwazzjoni xierqa tal-
implikazzjonijiet tagħhom għas-sit ta’ Natura 2000 b’kunsiderazzjoni għall-għanijiet ta' 
konservazzjoni tas-sit. Barra minn hekk, il-petizzjonant jikkunsidra li l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali ma infurmawx lill-pubbliku lokali b'mod trasparenti biżżejjed.   

Il-petizzjonant ikkuntattja lill-Kummissjoni fir-rebbiegħa tal-2007 dwar l-istess suġġett u l-
Kummissjoni analizzat il-każ abbażi tal-informazzjoni provduta minnu. Jidher li sit ieħor ta’ 
Natura 2000 magħżul bħala Sit ta’ Importanza Komunitarja skont id-Direttiva tal-Kunsill 
92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa2 (kodiċi 
tas-sit LTSIU0012), jista’ jiġi affettwat ukoll mill-pjanijiet biex jinbena baċir. Il-Kummissjoni 
bħalissa qiegħda tistenna informazzjoni mill-awtoritajiet Litwani. 

L-interess tal-UE f’dan il-każ huwa relatat mal-fatt li s-sit konċernat huwa Zona ta’ 
Protezzjoni Speċjali (SPA) skont id-Direttiva tal-Għasafar u Sit ta’ Importanza Komunitarja 
(SCI) skont id-Direttiva tal-Ħabitats. Għaldaqstant, il-Kummissjoni tiffoka fuq l-
implikazzjonijiet ta’ konservazzjoni tan-natura tal-infrastruttura turistika ppjanata.

Ir-regoli għall-protezzjoni tas-siti li ntgħażlu bħala Zoni ta’ Protezzjoni Speċjali skont id-
Direttiva tal-Għasafar jew bħala Siti ta’ Importanza Komunitarja skont id-Direttiva tal-
Ħabitats huma stabbiliti fl-Artikolu 6 ta’ dik id-Direttiva (b’mod partikolari fl-Artikoli 6.3 u 
6.4). Dawn id-dispożizzjonijiet ta’ protezzjoni jipprevedu, fost affarijiet oħrajn, li l-effetti tal-
pjanijiet (jew waħedhom jew flimkien ma’ pjanijiet oħra) li probabilment ikollhom impatt 
sinifikanti fuq sit ta’ Natura 2000 għandhom jiġu evalwati kif suppost u li pjanijiet bħal dawn 
jistgħu jiġu awtorizzati taħt ċerti kundizzjonijiet biss.  

Jekk il-pjanijiet tal-infrastruttura turistika msemmija fil-petizzjoni probabbli li jkollhom 
impatt sinifikanti fuq sit ta’ Natura 2000, kif allegat mill-petizzjoni, għalhekk hija r-

                                               
1 ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1-18
2 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7-50
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responsabiltà tal-awtoritajiet Litwani kompetenti biex jiżguraw li d-dispożizzjonijiet 
imsemmija fuq qegħdin jiġu rispettati. Dan ikopri wkoll dawk l-awtoritajiet lokali u reġjonali 
li għandhom id-dritt li jiddeċiedu dwar il-pjanijiet jew joħorġu l-permessi. Dan ifisser li l-
awtoritajiet għandhom jiżguraw li ssir evalwazzjoni tajba tal-proġetti qabel ma jiġi awtorizzat 
il-pjan u li l-proġetti jiġu awtorizzati biss jekk ma jkunux se jaffettwaw b’mod negattiv l-
integrità tas-sit konċernat. 

L-informazzjoni li l-Kummissjoni rċeviet mill-petizzjonant tindika li jista’ jkun hemm 
problemi rigward ir-rekwiżiti tad-Direttiva tal-Ħabitats. 
L-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant tinkludi informazzjoni li tindika li l-leġiżlazzjoni 
tal-Komunità jista’ jkun li nkisret b’rabta mal-pjanijiet ta’ infrastruttura turistika msemmija 
fil-petizzjoni. 

Fl-4 ta’ Diċembru 2007, il-Kummissjoni tablet spjegazzjoni mill-awtoritajiet Litwani dwar kif 
ġew issodisfati r-rekwiżiti tal-Artikoli 6.3 u 6.4 tad-Direttiva tal-Ħabitats b’rabta mal-
protezzjoni tas-sit ta’ Natura 2000. Intant, l-awtoritajiet Litwani kompetenti wieġbu. L-
evalwazzjoni tal-ispjegazzjonijiet provduti mill-awtoritajiet Litwani għadha għaddejja. Il-
Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar ir-riżultat ta’ din l-
inkjesta. 

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni, irċevuta fit-20 ta’ Marzu 2009.

Fil-komunikazzjoni tagħha tal-10 ta’ Ġunju 2008, il-Kummissjoni indikat li  kitbet lill-
awtoritajiet Litwani bit-talba għall-informazzjoni u l-kjarifika għall-applikazzjoni tar-
rekwiżiti tal-Artikolu 6(3), 6(4) u 7 u d-Direttiva tal-Ħabitats1 inrelazzjoni mal-protezzjoni 
tas-sit Natura 2000 (kodiċi tas-sit code LTKLAB005) fil-Wied ta’ Minija u l-kostruzzjoni 
ppjanata tal-baċiri tal-pontun kif ukoll bħala ċentru tat-turiżmu u l-isports. L-awtoritajiet 
Litwani rrispondew fit-22 ta’ Frar 2008 u l-Kummissjoni eżaminat l-informazzjoni pprovduta.

B’referenza għall-kostruzzjoni tal-baċiri tal-pontun, l-awtoritajiet Litwani spjegaw li l-
awtorizzazzjoni għall-kostruzzjoni ingħatat wara moniteraġġ għall-bżonn li ssir valutazzjoni 
sħiħa fuq l-impatt ambjentali. L-effetti fuq is-sit ġew valutati u kkunsidrati li bil-kemm se 
jkun hemm effett sinifikanti fuq speċi tal-għasafar jew il-ħut li hemm fis-sit. Il-proġett għandu 
l-għan li jikkontrolla l-aċċess tal-viżitaturi fis-sit Natura 2000 biex jipproteġu z-zoni l-aktar 
sensittivi għad-deterjoriment. Barra dan, numru ta’ kundizzjonijiet iebsa huma kkunsidrati 
mal-attivitajiet ta’ awtorizzazzjoni biex jiżguraw il-protezzjoni taz-zona: projbizzjoni għall-
bidla jew it-tindif tal-qiegħ tax-xmara, biex jissaħħu l-ġnub tagħha, li jinbena bini mhux 
relatat mal-istabilizzazzjoni tar-riserva, ħlief għal dawk il-postijiet li huma indikati fil-pjan 
tal-maniġment tar-riserva jew id-dokumenti tal-ippjanar ġenerali. La l-informazzjoni 
pprovduta mill-kwerelant u lanqas dik irċevuta mill-awtoritajiet Litwani ma fiha elementi li 
jwasslu lill-Kummissjoni biex tikkonkludi li l-kostruzzjoni tal-baċir tal-pontun fis-sit tista’ 
taffettwa avversament l-integrità tiegħu. 

Rigward il-pjan tal-kostruzzjoni taċ-ċentru tas-saħħa u l-isport fl-istess sit, l-awtoritajiet 

                                               
1 ĠU L 206, 25.04.1979, p. 7-50
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Litwani infurmaw lill-Kummissjoni li l-ippjanar għadu mhux iffinalizzat u li l-istituzzjonijiet 
kompetenti responsabbli għall-adozzjoni tal-pjan msemmi hawn fuq ġew infurmati 
korrettament dwar il-proċeduri li għandhom jimxu magħhom fir-rigward tal-pjanijiet li 
għandhom mnejn ikollhom effetti sinifikativi fuq is-sit Natura 2000. Għalhekk, bħalma jidher 
li l-ebda deċiżjoni ma ttieħdet, m’hemm l-ebda bażi fuq xiex jidentifikaw ksur possibbli tal-
liġi ambjentali tal-UE.

Għalhekk, jiġi kkunsidrat li l-pjan biex jinbena ċentru tan-natura u l-isports f’Priekulė għadu 
ma twettaqx u li, fir-rigward tal-kostruzzjoni tal-baċir tal-pontun f’Priekulė  fis-sit tal-Wied 
ta’ Minija, l-informazzjoni aċċessibbli ma turix li l-għanijiet tad-Direttiva Ħabitats ġew 
ipperikolati, il-Kummissjoni ma tistax issegwi aktar il-kwistjoni. Il-kwerelant ġie nfurmat 
b'dan b'ittra tal-10 ta' Ottubru 2008 u ma rrispondiex. 
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