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Suġġett: Petizzjoni 0148/2005, imressqa minn Ferenc Tibor Zsák (ta' nazzjonalità 
Ungeriża), f'isem l-għaqda Society of Conservationists of Eastern Hungary, 
b'4000 firma, dwar il-bini ta' triq u bini residenzjali qrib sit ta' Natura 2000

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa mħasseb dwar pjanijiet għall-bini ta' bypass u ta' bini residenzjali fil-
viċinanza immedjata tal-Foresta l-Kbira ta' Debrecen, li hi parti minn sit ta' Natura 2000. 
Skont hu, l-iżviluppi ppjanati se jirriżultaw fi ħsara ambjentali irriversibbli għal tip ta' ħabitat 
importanti, il-balluta li tikber f'art ramlija (sandy oak). Il-petizzjonant isostni li għalhekk l-
awtorità kompetenti ma kellhiex toħroġ permess għall-bini. Huwa jilmenta wkoll li l-
awtoritajiet ma kkunsidrawx id-dikjarazzjonijiet magħmula miċ-ċittadini u mir-rappreżentanti 
ta' NGOs matul il-proċess tat-teħid ta' deċiżjoni. Il-petizzjonant isostni li kien hemm ksur 
kemm tad-Direttiva tal-UE dwar il-Ħabitats u kemm tal-Konvenzjoni ta' Aarhus.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta' Ġunju 2005. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Novembru 2005.

Il-petizzjonant huwa mħasseb dwar pjanijiet għall-bini ta' bypass u ta' bini residenzjali fil-
viċinanza immedjata ta' Debreceni Nagyerdő (il-Foresta l-Kbira ta' Debrecen), li tinsab fil-
limiti tal-belt ta' Debrecen u hija inkluża f'sit kbir ta' Natura 2000. Il-petizzjonant isostni li l-
permess għall-bini ma kellux jinħareġ, peress li, skont kif qed jgħid hu, l-iżviluppi ppjanati se 
jirriżultaw fi ħsara ambjentali irriversibbli għal ħabitats u speċi protetti. Huwa jilmenta wkoll 
li l-awtoritajiet ma tawx każ dikjarazzjonijiet magħmula minn ċittadini u rappreżentanti ta' 
NGOs, li sostnew li kien hemm ksur kemm tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-
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konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa1 (id-Direttiva tal-Ħabitats) u 
l-Konvenzjoni ta' Aarhus.

Il-Kummissjoni ma kinitx taf li s-Sit ta’ Importanza għall-Komunità propost, nru. 
HUHN20033, "Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek", kien qed ikun mhedded minn żvilupp 
infrastrutturali. Id-daqs tas-sit huwa ta' 5,649 ettaru u jinkludi r-riżerva naturali nazzjonali 
Debreceni Nagyerdő, li hija s-suġġett tal-petizzjoni. 

Kif intqal fil-petizzjoni u kif wieħed jista' jara mid-dokumentazzjoni mehmuża, l-awtorità 
għal konservazzjoni tan-natura kompetenti fl-ewwel istanza, id-Direttorat tal-Park Nazzjonali 
Hortobágy, inizjalment ma kinitx involuta fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjoni dwar il-permessi 
għall-kostruzzjoni ta' blokki ta' appartamenti fuq it-tarf tas-sit, in-naħa l-oħra tat-triq, li hija 
diġà mmarkata bħala zona residenzjali b'bini eżistenti.

Sussegwentement għal appell, fi proċedura mġedda, id-Direttorat tal-Park Nazzjonali 
Hortobágy ġie involut u ma esprima l-ebda oġġezzjoni għall-bini propost, filwaqt li ddikjara li 
l-impatt tal-bini propost ma kienx se jaffettwa ħażin l-integrità tas-sit. Skont l-istqarrija tal-
awtorità, il-parti tas-sit inkwistjoni hija komposta prinċipalment minn tipi ta' foresta li 
mhumiex ta' valur għoli ta' konservazzjoni skont id-Direttiva tal-Ħabitats.

Għalkemm bħalissa l-Kummissjoni m'għandhiex raġunijiet biex titfa' dubji fuq il-validità tad-
dikjarazzjoni magħmula mid-Direttorat tal-Park Nazzjonali Hortobágy, hi se titlob 
informazzjoni addizzjonali mill-awtoritajiet Ungeriżi dwar kif dawn laħqu d-deċiżjoni li l-
iżvilupp mhux se jaffettwa ħażin is-sit ta' Natura 2000. 

Il-petizzjonant jesprimi wkoll tħassib rigward in-nuqqas ta' kunsiderazzjoni min-naħa tal-
awtoritajiet rilevanti għall-opinjoni taċ-ċittadini u tal-NGOs ambjentali u jirreferi għall-
obbligi skont il-Konvenzjoni ta' Aarhus f'dan ir-rigward.  Il-Komunità ilha Parti Kontraenti 
tal-Konvenzjoni ta' Aarhus minn Mejju 2005. Id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Aarhus 
dwar il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid ta' deċiżjonijiet rigward l-ambjent f'rabta ma' 
proġetti sinifikanti għall-ambjent u ma' pjanijiet u programmi relatati mal-ambjent huma 
inkorporati fil-leġiżlazzjoni Komunitarja, b'mod partikolari permezz tad-Direttiva 
2003/35/KE2 li fost affarijiet oħra temenda d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva EIA dwar il-
parteċipazzjoni pubblika, u permezz tad-Direttiva 2001/42/KE3. Iż-żewġ Direttivi kellhom 
jiġu implimentati rispettivament mill-Istati Membri fil-25 Ġunju 2005 (id-Direttiva 2003/35) 
u fil-21 ta' Lulju 2004 (id-Direttiva 2001/42). L-abbozz oriġinali ta' regolament tal-ippjanar 
urban li jippermetti l-bini ta' bypass u l-kostruzzjoni tal-bini residenzjali kien inħareġ qabel 
id-dati rispettivi tal-implimentazzjoni taż-żewġ Direttivi u, fil-fatt, qabel ir-ratifika tal-
Konvenzjoni ta' Aarhus mill-Komunità. Għalhekk għandu jkun evalwat, wara aktar 
                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7-50.
2 Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 li 

tipprovdi għall-parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil ta’ ċerti pjani u programmi li 
għandhom x’jaqsmu mal-ambjent u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE u 
96/61/KE rigward il-parteċipazzjoni pubblika u l-aċċess għall-ġustizzja: ĠU, L 156, 
25.6.2003, p. 17.

3 Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2001 dwar l-
istima tal-effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent: ĠU, L 197, 21.7.2001, p. 30.
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konsultazzjonijiet mal-awtoritajiet Ungeriżi, jekk xi wieħed mill-atti sussegwenti jistax 
jiġġustifika l-applikazzjoni ta' dawn id-Direttivi jew anke d-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni 
ta' Aarhus direttament. Ta' min jinnota li r-ratifika tal-Konvenzjoni ta' Aarhus min-naħa tal-
Ungerija saret fit-3 ta' Lulju 2001. 

Barra minn hekk, l-Artikolu 6 (3) tad-Direttiva 92/43 jistipula wkoll li l-awtorità nazzjonali 
kompetenti, meta tevalwa jekk pjan jew proġett jaffettwax ħażin l-integrità tas-sit ikkonċernat 
għandha, jekk ikun xieraq, tisma' l-opinjoni tal-pubbliku ġenerali. It-talba tal-Kummissjoni 
għal iktar informazzjoni se tkun estiża wkoll għall-konsultazzjoni tal-pubbliku. Il-
Kummissjoni se tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar kwalunkwe żvilupp.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta' Novembru 2006.

Kif indikat fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 Novembru 2005, il-Kummissjoni 
talbet lill-awtoritajiet Ungeriżi għal informazzjoni dettaljata dwar:
 iċ-ċirkostanzi tal-ħruġ tal-permess għall-bini, inkluża deskrizzjoni tal-parteċipazzjoni ta' 

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, b'mod partikolari organizzazzjonijiet tal-
konservazzjoni tan-natura;

 kif saret l-evalwazzjoni tal-pjanijiet u l-proġetti li jaffettwaw zoni ta' Natura 2000 kif 
preskritt fl-Artikolu 6(3) tad-Direttiva 92/43/KEE (Direttiva tal-Ħabitats) (jew 
kwalunkwe tip ieħor ta' skrutinju ekwivalenti għall-evalwazzjoni preskritta).

Waslet tweġiba bid-dettalji meħtieġa dwar il-leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti, il-leġiżlazzjoni 
Komuntarja rilevanti kif trasposta fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, kif ukoll il-proċeduri segwiti. 
Il-Kummissjoni eżaminat ir-risposta, u issa hija f'pożizzjoni li tagħmel kummenti sostantivi. 

Is-suġġett tal-petizzjoni msemmija hawn fuq huwa sit ta' 5,649 ettaru li huwa s-Sit propost ta’ 
Importanza għall-Komunità nru. HUHN20033, "Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek", li 
jinkludi r-riżerva naturali nazzjonali Debreceni Nagyerdő.  Waħda miż-żewġ proposti ta' bini 
residenzjali li tqieset li se jkollha impatt negattiv fuq is-sit tinsab maġenb is-sit (l-erja msejħa 
"Nyulas"), l-oħra qiegħda ftit il-bogħod.

Il-proċeduri deskritti mill-awtoritajiet Ungeriżi fir-risposta tagħhom jirrelataw għal a) il-qafas 
regolatorju ġenerali li jikkonċerna attivitajiet ta' kostruzzjoni urbana, b) il-ħruġ ta' permessi 
għall-bini li kienu s-suġġett tal-petizzjoni, u ċ) permess għat-twessigħ ta' triq pubblika li 
tipprovdi aċċess għall-bini residenzjali.

- Regolamenti dwar il-kostruzzjoni ta' bini residenzjali urban 

 Mid-deskrizzjoni mogħtija mill-awtoritajiet Ungeriżi, ir-regolamenti Ungeriżi dwar il-
kostruzzjoni ta' bini residenzjali urban adottati mill-kunsilli muniċipali stabbilew il-qafas għal 
permess għall-iżvilupp ("permessi għall-bini"). Meta saret il-proċedura li fuqha ntefgħu dubju 
mill-petizzjonant, ir-regoli dwar l-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali kienu inklużi fl-Att nru. 
LIII tal-1995 dwar ir-regoli ġenerali għall-ħarsien tal-ambjent, u digriet tal-gvern Nru. 20 tal-
2001 (II.14) li pprovda t-traspożizzjoni legali tad-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE1 (kif 

                                               
1 ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17.
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emendata mid-Direttivi 97/11/KE1 u 2003/35/KE2).  Il-proġett kif deskritt mill-petizzjonant 
kieku jaqa' taħt l-Anness II tad-Direttiva 85/337/KEE (10 (b) Proġetti ta' żvilupp urban).  
Regolament dwar bini residenzjali urban huwa meqjus bħala pjan fis-sens tal-Artikolu 3 tad-
Direttiva 2001/42/KE3 tas-27 Ġunju 2001 dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti pjanijiet u 
programmi fuq l-ambjent (Direttiva SEA) u huwa suġġett għal evalwazzjoni ambjentali fis-
sens tad-Direttiva SEA (trasposta fil-leġiżlazzjoni Ungeriża bl-Att nru LIII. tal-1995 kif 
emendat fl-2004 u d-digriet tal-gvern nru 2 tal-2005 (I.11)). Minħabba d-daqs żgħir tal-qasam 
ikkonċernat u l-fatt li l-modifikazzjonijiet għal pjan eżistenti qed jitqiesu biss bħala ta' natura 
mhux importanti, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jiddeterminaw jekk il-pjan x'aktarx 
ikollu effetti ambjentali sinifikanti jew le, u, jekk iva, jagħmlu evalwazzjoni tal-impatt 
ambjentali skont id-Direttiva SEA. Fuq il-bażi tal-kriterji stabbiliti fl-Anness II għad-Direttiva 
SEA, l-awtorità nazzjonali, skont l-Artikolu 3 (7) tad-Direttiva SEA għandha tqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku d-deċiżjoni li ma ssirx evalwazzjoni ambjentali, u r-raġunijiet għal 
din id-deċiżjoni.

Fid-dawl ta' dak li ntqal hawn fuq, l-awtoritajiet Ungeriżi għarrfu lill-Kummissjoni li l-
modifika tar-regolament dwar il-bini residenzjali urban fil-belt ta' Debrecen, wieħed mis-
suġġetti msemmija fil-petizzjoni, fl-opinjoni tagħhom ma kinitx suġġetta għal Evalwazzjoni 
tal-Impatt Ambjentali skont id-Direttiva SEA minħabba l-iskala żgħira tal-modifika. 
Madankollu, kien irrappurtat li saru evalwazzjonijiet ekwivalenti għal dawk meħtieġa skont l-
Art. 6 (3) tad-Direttiva 92/43/KEE (Direttiva tal-Ħabitats) mill-awtorità kompetenti.

- il-ħruġ ta' permessi għal bini  
Proċedura komparabbli tapplika għad-deċiżjoni li ma ssir l-ebda evalwazzjoni tal-impatt 
ambjentali qabel l-awtorizzazzjoni tal-proġett.  Kemm il-kostruzzjoni u kemm il-modifika tat-
triq pubblika u l-kostruzzjoni ta' sensiela ta' "blokki residenzjali" jaqgħu taħt l-Anness II tad-
Direttiva EIA (10 (e) u 10 (b), rispettivament). Għall-proġetti elenkati taħt l-Anness II, l-
awtorità nazzjonali tiddetermina, skont il-kriterji ta' selezzjoni stabbiliti fl-Anness III tad-
Direttiva EIA, jekk għandhiex issir jew le evalwazzjoni tal-impatt ambjentali probabbli tal-
proġetti infrastrutturali previsti. Kif intqal qabel, skont l-Artikolu 4 (4) tad-Direttiva EIA, tali 
deċiżjoni tal-awtoritajiet kompetenti għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

Kemm għall-modifikazzjoni tar-regolament dwar il-bini residenzjali urban u kemm għall-
permessi għall-bini ta' kumpless ta' djar residenzjali, ma twettqet l-ebda evalwazzjoni tal-
impatt ambjentali. Il-pubbliku għandu jkollu l-possibbiltà li jinforma ruħu dwar id-
deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kompetenti li ma jwettqux dawn l-evalwazzjonijiet u dwar ir-
raġunijiet għal dawn id-deċiżjonijiet. 

Fir-rigward tal-proċess tal-ħruġ tal-permessi għall-bini għas-siti li jmissu mas-sit Natura 2000 
imsemmi hawn fuq, il-proġetti tal-bini ta' djar għall-familji mhumiex elenkati fl-Annessi I u II 
tad-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent (Direttiva EIA) kif emendata bid-Direttivi 97/11/KE u 2003/35/KE. Dawn il-proġetti 
kienu evalwati biss fid-dawl tad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 6 (3) tad-Direttiva tal-

                                               
1 ĠU L 175, 5.7. 1985, p. 40.
2 ĠU L 73, 14.3.1997, p.5.
3 ĠU L 197, 21.7.2001, p. 30-37



CM\785668MT.doc 5/10 PE367.643v04-00

MT

Ħabitats.

Hemm erba' proprjetajiet li jmissu mas-sit tan-Natura 2000, li huma s-suġġett tal-petizzjoni. 
Rigward iż-żewġ proprjetajiet li għalihom inħarġu permessi għall-iżvilupp fuq pjanta 
preliminari, l-awtorità kompetenti għall-konservazzjoni tan-natura kienet involuta bis-sħiħ fil-
proċess, u l-awtorità tat-tieni istanza wkoll approvat id-dikjarazzjoni ta' kunsens għall-
permessi. L-Uffiċċju għall-Amministrazzjoni Pubblika approva l-permess, iżda bħalissa 
għaddejja r-reviżjoni tat-tieni istanza tad-deċiżjoni, fuq inizjattiva ta' numru ta' persuni, u l-
każ qiegħed fil-fażi ġudizzjarja. 

Fir-rigward taż-żewġ proprjetajiet li għalihom inħarġu permessi għall-bini, l-awtorità 
kompetenti għal konservazzjoni tan-natura u partijiet interessati oħra, inkluż il-petizzjonant, 
ħadu azzjoni għar-revoka tal-permessi maħruġa fl-2004. Matul din il-proċedura, l-awtorità 
kompetenti tat il-kunsens tagħha għall-ħruġ tal-permessi suġġett għal għadd ta' kundizzjonijiet 
li jindikaw li kien meqjus bis-sħiħ kwalunkwe impatt negattiv possibbli fuq is-sit tan-Natura 
2000 ikkonċernat. Kemm il-proprjetarji tas-siti ġirien u kemm il-petizzjonant ressqu appelli 
kontra l-permessi għall-bini. Bħalissa għaddejjin il-proċedimenti tat-tieni istanza.

- permess għat-twessigħ ta' triq pubblika

Fir-rigward tat-twessigħ tat-triq pubblika kif previst fir-regolament dwar il-bini residenzjali 
urban, l-awtoritajiet Ungeriżi, fir-risposta tagħhom, indikaw li l-proċedura għall-ħruġ ta' 
kunsens għall-iżvilupp/permess għall-bini ma kinitx għadha bdiet għaliex ma kienet waslet l-
ebda applikazzjoni sad-data li fiha bagħtu r-risposta tagħhom.  F'każ li jkun hemm talba bħal 
din, l-awtoritajiet ambjentali kompetenti jikkunsidraw ir-rilevanza ta' evalwazzjoni tal-impatt 
ambjentali u jekk iqisu li tkun rilevanti, l-ambitu ta' tali evalwazzjoni. 

Fir-rigward tal-parteċipazzjoni pubblika u l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Aarhus, ta' 
min jinnota li d-Direttiva 85/337/KEE, kif emendata bid-Direttiva 2003/35/KEE, fiha 
rekwiżiti dettaljati għall-parteċipazzjoni pubblika fil-proċeduri rilevanti tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet li jikkonċernaw proġetti fi huma fil-kamp ta' applikazzjoni tagħha, bħat-triq 
pubblika prevista fir-regolament dwar bini residenzjali urban. Dawn iridu jkunu rrispettati 
mill-awtoritajiet Ungeriżi fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet li jikkonċerna dik l-attività.

Filwaqt li rekwiżiti tal-Artikolu 6(3) tad-Direttiva tal-Ħabitats mhumiex daqshekk espliċiti 
f'dan ir-rigward, għandu jiġi nnutat li dawn għandhom jitqiesu flimkien mad-dispożizzjonijiet 
tal-Konvenzjoni ta' Aarhus, li tagħha huma Partijiet Kontraenti kemm l-Ungerija u kemm il-
Komunità Ewropea. Għaldaqstant, fejn attività x'aktarx ikollha effett sinifikanti fuq l-ambjent, 
għandhom isiru dispożizzjonijiet għall-parteċipazzjoni pubblika, jiġifieri l-pubbliku 
kkonċernat għandu jkun infurmat dwar l-attività proposta, l-awtorità responsabbli u d-dettalji 
proċedurali u għandu jingħata minn kmieni l-opportunità li jikkummenta u li jissottometti kull 
informazzjoni rilevanti, li fid-deċiżjoni titqies kif dovut il-parteċipazzjoni pubblika, u li l-
pubbliku jkun infurmat dwar id-deċiżjoni finali u r-raġunijiet u l-kunsiderazzjonijiet li fuqhom 
kienet ibbażata. 

Fl-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet Ungeriżi kien indikat li l-awtoritajiet kompetenti 
żguraw id-disponibbiltà għall-pubbliku tal-informazzjoni rilevanti u pprovdew opportunità 
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għall-kummenti; saru numru ta' laqgħat u seduti ta' smigħ apparti minn skambju ta' 
korrispondenza. Il-fatt li l-proprjetarji tal-proprjetajiet fil-viċinanzi u l-petizzjonant appellaw 
kontra l-għoti tal-permessi għall-bini jissuġġerixxi wkoll li dawn id-deċiżjonijiet u r-raġunijiet 
li jakkumpanjawhom kienu disponibbli għall-petizzjonant.

5. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta' Ġunju 2008.

Il-petizzjonant huwa mħasseb dwar pjanijiet għall-bini ta' bypass u ta' bini residenzjali fil-
viċinanza immedjata ta' Debreceni Nagyerdő (il-Foresta l-Kbira ta' Debrecen), li tinsab fil-
limiti tal-belt ta' Debrecen u hija inkluża f'sit kbir ta' Natura 2000, Sit ta’ Importanza għall-
Komunità nru. HUHN20033, ("Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek"). Il-petizzjonant 
sostna li l-permess għall-bini ma kellux jinħareġ, peress li, skont kif qed jgħid hu, l-iżviluppi 
ppjanati se jirriżultaw fi ħsara ambjentali irriversibbli għal ħabitats u speċi protetti. Huwa 
lmenta wkoll li l-awtoritajiet ma qisux id-dikjarazzjonijiet magħmula miċ-ċittadini u mir-
rappreżentanti ta' NGOs, u sostna li kien hemm ksur kemm tad-Direttiva tal-Kunsill 
92/43/KEE1 u kemm tal-Konvenzjoni ta' Aarhus2.

Fir-risposta tagħha tal-10 ta' Novembru 2006, il-Kummissjoni ddikjarat li, fuq il-bażi tal-
informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet Ungeriżi, hija ma sabet l-ebda raġuni biex tieħu 
azzjoni legali u nnutat li l-permessi għall-bini kienu għadhom fil-fażi legali ta' kontestazzjoni 
fil-qorti.

Il-petizzjonant sussegwentement bagħat informazzjoni addizzjonali lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet (sentenza Nru. 7.K.115/2006/37 tas-26 Ġunju 2007 tal-Qorti tal-Kontea ta' 
Hajdú-Bihar, li annullat il-permessi għall-bini, dikjarazzjoni tad-Direttur tal-Park Nazzjonali 
ta' Hortobágy, ittra mis-Society of Conservationists of Eastern Hungary u ittra ta' rifjut min-
naħa tal-muniċipalità). Fuq il-bażi ta' dawn id-dokumenti, il-petizzjoni nfetħet mill-ġdid fil-
laqgħa tal-kumitat tat-3 u l-4 t'Ottubru 2007 u l-Kummissjoni ntalbet informazzjoni 
addizzjonali. 

Is-Society of Conservationists of Eastern Hungary sussegwentement talbet laqgħa mar-
rappreżentanti tad-DĠ Ambjent, li seħħet fil-11 Marzu 2008 u li matulha kienu ppreżentati d-
dokumenti elenkati fl-anness.

Il-Kummissjoni tinnota l-fatt li l-qorti tat-tieni istanza tal-kontea ta' Hajdú-Bihar annullat il-
permessi għall-bini kkontestati, li kienu wkoll is-suġġett tal-petizzjoni, u ordnat it-tnedija ta' 
proċeduri ġodda mill-awtorità tal-kostruzzjoni. Is-sentenza tal-qorti ddeċidiet li "r-
regolamenti legali rilevanti jridu jkunu applikati fl-aktar sens wiesa' possibbli sabiex l-interess 
tal-ambjent u l-ħarsien tan-natura jiġu qabel kull interess ieħor" (paġna 8). Is-sentenza tal-
qorti speċifikat ukoll li, fi proċedura mġedda, il-kwistjonijiet imsemmija fl-opinjoni tal-espert 
tal-ekoloġija, miksuba waqt il-proċedimenti fil-qorti u sottomessa mill-kwerelant, ikollhom 
jiġu indirizzati kif dovut (paġna 9).

Il-Kummissjoni ma tafx li nbdiet proċedura ġdida li tista' tikser il-liġi Komunitarja, u l-

                                               
1 DIRETTIVA TAL-KUNSILL 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u 
l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).
2 L-UE & l-Konvenzjoni ta' Aarhus: fl-Istati Membri tal-UE ... Id-Deċiżjoni fil-konklużjoni tal-Konvenzjoni ta' Aarhus mill-
KE kienet adottata fis-17 ta' Frar 2005.
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petizzjonant lanqas ma ressaq informazzjoni bħal din fid-dokumenti supplimentari.

Il-Kummissjoni, għalhekk, ma tara l-ebda raġuni għal azzjoni ulterjuri dwar din il-kwistjoni.
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Anness
Dokumenti marbuta mal-Petizzjoni Nru 0148/2005 mogħtija lid-DĠ Ambjent fil-

11 ta' Marzu 2008:

 Ittra bid-data tal-10 t'Ottubru 2007 ffirmata mill-president tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew li tinforma lis-Sur Meszaros (Society of 
Conservationists of Eastern Hungary) dwar il-ftuħ mill-ġdid tal-petizzjoni Nru 
0148/2005 (ref. 315931)

 Ittra bid-data tal-10 t'Ottubru 2007 ffirmata mill-president tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew li tinforma lis-Sur Zsak (Society of 
Conservationists of Eastern Hungary) dwar il-ftuħ mill-ġdid tal-petizzjoni Nru 
0148/2005 (ref. 315930)

 Ittra bid-data tal-14 Ottubru 2007 iffirmata mis-Sur Zsak u s-Sur Lelesz indirizzata lill-
president tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew

 Traduzzjoni uffiċjali bl-Ingliż tal-ittra ffirmata mis-Sur Laszlo Acs, Kap tad-
Dipartiment Tekniku fl-Uffiċċju tas-Sindku tal-Belt Muniċipali ta' Debrecen, bid-data 
tas-27 ta' Frar 2006

 Komunikazzjoni lill-Membri tal-Parlament Ewropew tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
bid-data tal-10 ta' Novembru 2006 

 Sentenza tal-Qorti tal-Kontea ta' Hajdu-Bihar (ref. 7.K.30.115/2006/37) tas-26 ta' Ġunju 
2007 u t-traduzzjoni uffiċjali tagħha bl-Ingliż (parzjali)

 Minuti tal-laqgħa li saret fl-1 t'April 2005 fil-bini tal-Ispettorat tal-Lvant tal-Ungerija 
għall-Ħarsien tal-Ambjent, il-Konservazzjoni tan-Natura u l-Ilma 

 Ittra tal-Kumitat għall-Konservazzjoni tan-Natura ta' Debrecen bid-data tal-5 ta' Marzu 
2008 u t-traduzzjoni uffiċjali tagħha bl-Ingliż

 Ittra bid-data tat-8 ta' Ġunju 2004 (ref. H-69/2004) iffirmata mis-Sur Kaknics, Direttur 
ta' Nyirerdo

 Ittra bid-data tat-30 ta' Novembru 2005 ffirmata mis-Sur Zsak indirizzata lis-Sur 
Kelemen, Direttur tal-Ispettorat tal-Lvant tal-Ungerija għall-Ħarsien tal-Ambjent, il-
Konservazzjoni tan-Natura u l-Ilma u t-traduzzjoni uffiċjali tagħha bl-Ingliż

 Traduzzjoni uffiċjali bl-Ingliż tal-minuti tal-laqgħa li saret fis-6 ta' Diċembru 2007 fil-
bini tal-Ispettorat tal-Lvant tal-Ungerija għall-Ħarsien tal-Ambjent, il-Konservazzjoni 
tan-Natura u l-Ilma 

 Opinjoni bid-data tas-16 ta' Novembru 2005 ffirmata mis-Sur Lelesz u ppreżentata lis-
Sindku ta' Debrecen, is-Sur Lajos Kosa

 Ittra bid-data tal-25 t'Ottubru 2005 (ref. XII-1/4875-1/05) iffirmata mis-Sur Groh, Kap 
tad-Dipartiment għar-Relazzjonijiet Pubbliċi fl-Uffiċċju tal-President tar-Repubblika 
tal-Ungerija
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6. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta' Ġunju 2009.

F'Awwissu 2008, il-petizzjonant bagħat aktar informazzjoni ġdida, li fiha sostna li minkejja s-
sentenza tal-qorti tal-kontea, kienet qed issir kostruzzjoni fuq is-sit inkwistjoni. Huwa 
jilmenta wkoll li kien imċaħħad mill-aċċess għall-informazzjoni ambjentali. Fuq il-bażi ta' 
dawn l-elementi, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet iddeċieda li jerġa' jiftaħ il-petizzjoni fl-20 
t'Ottubru 2008. 

Intalbet aktar informazzjoni mill-awtoritajiet Ungeriżi. Fir-risposta tagħhom, dawn qalu li n-
nutar tal-kunsill tal-belt ta' Debrecen, l-awtorità tal-ewwel istanza għall-bini, kien 
sempliċiment beda proċedura ġdida għall-permess tal-kostruzzjoni fuq il-plottijiet indikati fis-
sentenza tal-qorti, wara li l-Qorti Suprema tar-Repubblika tal-Ungerija, fid-deċiżjoni tagħha 
Nru Kfv.II.39: 321/2007/8 tat-18 Lulju 2008, ikkonfermat is-sentenza tal-qorti tal-kontea bil-
kundizzjoni li "matul il-proċeduri ġodda l-kwistjonijiet marbuta mal-ħarsien ambjentali biss 
jistgħu jiġu eżaminati".  

Fuq il-bażi ta' din id-deċiżjoni, l-awtorità għall-bini kkuntattjat l-ispettorat reġjonali għall-
ħarsien tal-ambjent, il-konservazzjoni tan-natura u l-ilma, biex tikseb l-opinjoni esperta 
tiegħu. L-ispettorat ambjentali stieden lill-iżviluppaturi biex jissupplimentaw l-applikazzjoni 
tagħhom b'evalwazzjoni tal-impatt Natura 2000. Dawn il-proċeduri għadhom għaddejjin u, 
s'issa, il-permessi għall-bini għadhom ma nħarġux. 

Fir-rigward ta' proprjetà separata, il-plot numru 22047/1, li tinsab madwar 100 metru mit-tarf 
tas-sit Natura 2000 inkwistjoni, id-deċiżjoni Nru 4.Kf.27.480/2007/2 tat-28 ta' Frar 2008 tat-
Tribunal ta' Budapest għalqet il-proċeduri legali. L-awtoritajiet ambjentali li kkontribwixxew 
għall-proċedura ta' kunsens għall-bini ma kkonkludewx li kien se jkun hemm impatt negattiv 
fuq is-sit ta' Natura 2000. Barra minn hekk, minn meta l-petizzjoni kienet sottomessa, il-
liġijiet dwar l-ippjanar urban u l-kostruzzjoni tal-belt ta' Debrecen naqqsu n-numru permess 
ta' appartamenti fiz-zona residenzjali maġenb is-sit, li jfisser li l-urbanizzazzjoni se tkun inqas 
intensa.

Dwar l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni ambjentali, il-petizzjonant sostna li, fil-mument 
(Awissu 2008), il-proċedura tal-permess għall-bini li kienet għaddejja ma kinitx aċċessibbli 
f'forma elettronika. Għaldaqstant hekk kien ikun hemm ksur tal-Artikoli 7(1) u (2) f) u g) kif 
ukoll 8 tad-Direttiva 2003/4/KE1. Fit-tweġiba tagħhom imsemmija hawn fuq, l-awtoritajiet 
Ungeriżi jistqarru li, safejn huma jafu, il-petizzjonant talab aċċess għall-informazzjoni mill-
Kap tad-Dipartiment Tekniku tal-uffiċċju tal-Kunsill tal-Belt ta' Debrecen dwar permessi 
għall-bini maħruġa fiz-zona tal-belt imsejħa 'Nyulas'.  Din l-applikazzjoni ma ssemmietx mill-
petizzjonant u tista' tkun suġġetta għall-Artikoli 3 sa 6 tad-Direttiva 2003/4/KE. L-aċċess kien 
miċħud għar-raġuni li, fil-każ ta' permessi għall-bini individwali, il-petizzjonant ma jistax 
jitqies bħala parti interessata. L-awtoritajiet Ungeriżi ddikjaraw li d-Direttiva 2003/4/KE l-
aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali, mhijiex applikabbli peress li l-informazzjoni mitluba 
mill-petizzjonant mhix 'informazzjoni ambjentali' fit-tifsira ta' dik id-direttiva. L-awtoritajiet 
innutaw li, skont il-leġiżlazzjoni Ungeriża, jiġifieri d-Digriet tal-Gvern Nru 311/2005 
(XII.25.) Korm, l-'informazzjoni ambjentali' toħroġ u hija suġġetta għal eżami fil-kors ta' 

                                               
1 ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26-32
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proċeduri speċjali għall-protezzjoni ambjentali u għall-konservazzjoni tan-natura segwiti mill-
awtoritajiet ambjentali kompetenti. L-awtoritajiet Ungeriżi huma tal-fehma li r-rekwiżiti skont 
id-direttiva mhumiex applikabbli għall-fażi tal-kunsens għall-bini tal-proċedura. Il-
Kummissjoni tinnota li, skont l-Artikolu 4(1) a) tad-direttiva, jekk l-informazzjoni ambjentali 
mitluba kienet tittratta l-konservazzjoni tan-natura u ma kinitx għand il-Kunsill tal-Belt ta' 
Debrecen - li lilu saret it-talba - din l-awtorità kellha tittrasferixxi t-talba lill-awtorità 
kompetenti, fejn din tkun magħrufa, u tinforma lill-applikant b'dan, jew tgħarraf lill-applikant 
dwar l-awtorità pubblika li hi taħseb li hu possibbli li dan jista' jistaqsi għall-informazzjoni 
mixtieqa. Jekk il-proċedura tkun għaddejja, kif mid-dehra jaħseb li kienet il-petizzjonant, l-
awtorità kompetenti setgħet irrifjutat l-aċċess għall-informazzjoni fuq il-bażi li t-talba kienet 
tikkonċerna materjal li kien qiegħed jitlesta jew dokumenti jew dejta mhux kompluti 
(Artikolu 4 (1) d) tad-Direttiva). Madankollu, il-Kunsill tal-Belt ta' Debrecen, f'dak il-każ, 
messu informa lill-applikant u indika l-ħin stmat meħtieġ għat-tlestija.

Dwar l-allegazzjoni tal-ksur tal-Artikoli 7 (1) u (2) f) u g) tad-Direttiva 2003/4/KE, il-
Kummissjoni tirrimarka li l-obbligu għall-awtoritajiet pubbliċi li jorganizzaw informazzjoni 
ambjentali bil-għan li din titqassam lill-pubbliku b'mod attiv u sistematiku, b'mod partikolari 
permezz tat-teknoloġija tat-telekomunikazzjoni informatika jew elettronika għandu jkun 
issodisfat, b'kunsiderazzjoni, fost affarijiet oħra, għar-riżorsi finanzjarji u umani meħtieġa. 
B'mod partikolari, fil-livell lokali, bħal fis-sitwazzjoni attwali, dan ir-riżultat jista' jinkiseb 
gradwalment. Għalhekk, fuq il-bażi tat-tagħrif disponibbli, il-Kummissjoni ma tqisx li l-belt 
ta' Debrecen ma kinitx konformi mal-Artikolu 7 (1). Rigward l-Artikolu 7 (2) f) u g) tad-
Direttiva 2003/4/KE, għandu jkun enfasizzat li dan jittratta dwar it-tixrid tal-
awtorizzazzjonijiet b'impatt sinifikanti fuq l-ambjent u l-istudji dwar l-impatti ambjentali. 
Mill-petizzjoni ma jidhirx li l-materjal li, skont il-petizzjonant, kellu jkun imxandar jista' jkun 
inkluż f'dawn il-kategoriji. Għall-finijiet tal-kompletezza, jista' jiġi nnutat li l-eċċezzjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 4 (1) u (2) tad-direttiva jistgħu japplikaw. Kif kien innutat hawn fuq, 
jidher li l-proċedura kienet għadha għaddejja. Għaldaqstant, anki jekk wieħed jissopponi li l-
informazzjoni mitluba hija fl-ambitu tal-punti f) u/jew g), tista' tintuza l-ġustifikazzjoni 
relatata ma' "materjal li jkun għadu qiegħed jiġi kkumpilat jew dokumenti jew informazzjoni 
mhux ikkompletati" (Artikolu 4 (1) d) tad-Direttiva). Għalhekk, fuq il-bażi tat-tagħrif 
disponibbli, il-Kummissjoni ma tqisx li l-belt ta' Debrecen ma kinitx konformi mal-Artikolu 7 
(2). Fl-aħħarnett, l-Artikolu 8 jittratta l-kwalità tat-tagħrif dwar l-ambjent. Il-Kummissjoni 
tqis li f'dan il-każ, dan l-artikolu mhux pertinenti.

Konklużjoni

Wara li evalwat it-tweġiba tal-awtoritajiet Ungeriżi, il-Kummissjoni mhijiex f'pożizzjoni li 
tidentifika ksur tad-Direttivi 92/43/KEE, id-Direttiva tal-Ħabitats1 u 2003/4/KE. Għalhekk ma 
tara l-ebda raġuni biex tieħu azzjoni ulterjuri dwar din il-kwistjoni.

                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992


