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AVVIŻ LILL-MEMBRI
Suġġett: Petizzjoni 0714/2007, mressqa minn Konrad Wasniewski, ta’ nazzjonalità 

Pollakka, dwar pjanijiet għal awtostrada f’zona protetta fil-Majjistral ta’ 
Varsavja

1.      Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li jeżistu pjanijiet biex titjieb it-triq eżistenti li 
tgħaqqad Varsavja ma’ Gdansk u tinbena awtostrada.  Waħda mir-rotot li qed tiġi kkunsidrata 
fil-kuntest ta’ triq mad-dawra tal-belt ta’ Lomianki, 14-il kilometru fil-Majjistral ta’ Varsavja, 
timxi mal-baċin tax-xmara Vistula, li hija zona tan-Natura 2000 (PLB 140004). Din ir-rotta 
għandha l-appoġġ ta’ l-awtoritajiet lokali ta’ Lomianki. Il-petizzjonant jipproponi rotta 
alternattiva u jqabbel is-sitwazzjoni preżenti ma’ dik ta’ Augustow (Via Baltica) u għalhekk 
jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni hekk kif għadu fil-ħin. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Diċembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skond l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, irċevuta fis-17 ta’ April 2008.

Il-petizzjonant jinsab imħasseb li r-rotta ppjanata għall-express road S-7 mit-Tramuntana ta’ 
Varsavja, li tgħaddi mill-muniċipalità ta’ Łomianki, tista’ tagħmel ħsara lis-sit Natura 2000 
Dolina Środkowej Wisły (PLB140004 ).

Il-petizzjonant jargumenta li l-iżvilupp ippjanat se jikkawża kemm ħsara lis-sit Natura 2000
msemmi hawn fuq, kif ukoll se jkun hemm bżonn li jitwaqqgħu xi djar li hemm man-naħa tat-
triq. 
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Il-petizzjonant jistqarr ukoll li l-proġett għadu fl-istadju ta’ l-ippjanar, li l-hekk imsejħa
'deċiżjoni ambjentali' għall-proġett għadha ma nħarġitx, u li l-approvazzjoni għall-proġett 
għadha ma ngħatatx.

Il-petizzjoni tikkonċerna waħda mir-rotot li qiegħda tiġi kkunsidrata għall-express road S-7. 
Ir-rotta tat-triq għadha ma tteħditx deċiżjoni dwarha u se tkun suġġetta għal approvazzjoni 
mill-awtoritajiet kompetenti Pollakki. 

Minħabba n-natura u l-lok tal-proġett, il-Kummissjoni tikkunsidra li d-Direttivi li ġejjin 
jistgħu jkunu applikabbli: id-Direttiva dwar l-Istima ta’ l-Impatt Ambjentali (EIA) (Id-
Direttiva 85/337/KEE1 dwar l-istima ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent, kif emendata mid-Direttiva 97/11/KE2 u mid-Direttiva 2003/35/KE3) u d-Direttiva 
dwar il-Ħabitats (Id-Direttiva 92/43/KE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna 
u l-flora selvaġġa4).

Id-Direttiva dwar l-EIA  

Il-proġett li rrefera għalih il-petizzjonant huwa marbut ma’ express road. Proġetti ta’ express 
roads jaqgħu taħt l-Anness I, il-punt 7(b) tad-Direttiva EIA dwar il-‘kostruzzjoni ta’ toroq 
għat-traffiku motorizzat u ta’ toroq espress’ li għalihom trid issir EIA qabel ma jingħata
kunsens għall-iżvilupp tal-proġett.  Minħabba li l-proċedura li għandha x’taqsam ma’ l-EIA 
għall-proġett għadha m’hix lesta, f’dan l-istadju l-Kummissjoni m’għandha l-ebda raġuni biex 
tassumi li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-EIA mhux se jkunu rispettati.

Id-Direttiva dwar il-Ħabitats 

Skond l-Artikolu 6.3 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, il-pjanijiet u l-proġetti kollha li x’aktarx
ikollhom effett sinifikanti fuq Siti ta’ Importanza tal-Komunità̀ (maħturin skond id-Direttiva 
dwar il-Ħabitat) għandhom ikunu suġġetti għal evalwazzjoni xierqa dwar dak l-effett, filwaqt 
li jitqiesu l-għanijiet ta’ konservazzjoni tas-sit. Din id-dispożizzjoni tapplika wkoll għal Żoni 
ta’ Protezzjoni Speċjali, regolati mid-Direttiva dwar l-Għasafar (Id-Direttiva 79/409/KEE5

dwar il-konservazzjoni ta’ l-għasafar selvaġġi). 

Minħabba li l-proċedura li tikkonċerna l-impatt possibbli tal-proġett fuq in-netwerk Natura 
2000 għadha m’hijiex lesta, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda raġuni biex tassumi li d-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-Ħabitats mhux se jkunu rispettati. 

Hija responsabiltà ta’ l-Istati Membri li jieħdu deċiżjonijiet dwar il-bini ta’ l-infrastruttura tat-
trasport fit-territorju tagħhom filwaqt li jirrispettaw l-obbligi Komunitarji tagħhom. 
Madankollu, fejn siti Natura 2000 huma affettwati b’mod avvers minn proġett,  dan l-obbligu
jinkludi l-ħtieġa li jinstabu soluzzjonijiet alternattivi. Jekk ikun hemm soluzzjonijiet bħal 
dawn, l-Istati Membri għandhom ir-responsabiltà li jevalwaw il-fattibiltà teknika u soċjo-

                                               
1 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40-48
2 ĠU L 73, 14.3.1997, p. 5-15
3 ĠU L 156, 25.6.2003, p.17
4 ĠU L 206, 22.7.1992, p.7
5 ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1-18
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ekonomika tagħhom. Għalhekk,  l-alternattivi kollha possibbli għandhom ikunu eżaminati
sew b’rabta ma’ l-impatt tagħhom fuq in-netwerk Natura 2000.

Konklużjonijiet

Il-proċeduri ta’ l-approvazzjoni għall-proġett għadhom pendenti u l-awtoritajiet Pollakki 
għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti tad-Direttivi dwar l-EIA u l-Ħabitats inkluża l-
evalwazzjoni ta’ l-alternattivi possibbli u l-pożizzjoni/ir-rotta eżatta tat-triq b’rabta mal-
proġett.  Il-petizzjonant xorta waħda jista’ jesprimi t-tħassib tiegħu dwar ir-rotta ta’ l-express 
road fil-proċess tal-konsultazzjoni pubblika li għandu jsir mill-awtoritajiet Pollakki fil-
proċedura li tikkonċerna l-EIA u l-istima ta’ l-impatt fuq in-netwerk Natura 2000 qabel ma 
jingħata l-kunsens ta’ l-iżvilupp għall-proġett.   


