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Kumitat għall-Petizzjonijiet

20.11.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0745/2006, imressqa minn Marta Brzozowska, ta’ nazzjonalità Pollakka, f’isem l-
“Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków”, dwar il-ħarsien taċ-ċikonja bajda (Ciconia 
ciconia) f’Warminsko-Mazurskie fil-grigal tal-Polonja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tisħaq li ċ-ċikonja bajda (Ciconia ciconia), waħda mill-ispeċi msemmija fl-
Anness 1 tad-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-ħarsien tal-
annimali selvaġġi li jinsabu fiz-zona ta’ Natura 2000 bl-isem ta’ Warminsko-Mazurskie fil-
Grigal tal-Polonja, qed tiġi mhedda minn għadd ta’ attivitajiet taħt il-programm tal-UE għall-
iżvilupp rurali. Minħabba n-nuqqas mill-awtoritajiet nazzjonali li jikkunsidraw l-għanijiet tal-
assoċjazzjoni, il-petizzjonanta qiegħda titlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu passi sabiex 
jiżgura li l-programm tal-iżvilupp rurali jitwettaq f’konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni 
ambjentali rilevanti tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Frar 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-9 ta’ Lulju 2007.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanta tafferma li l-awtoritajiet kompetenti ma adottawx pjan ta’ protezzjoni għall-
20 sena li ġejjin fir-rigward taz-ZPS (Zona ta’ Protezzjoni Speċjali) “Warminskie Bociany” 
(PLB 280009), kif meħtieġ skont il-liġi Pollakka, u tipprovdi informazzjoni rigward l-istejtus 
legali tas-sit “Warminskie Bociany”. Parti miz-zona tinsab taħt is-sorveljanza tal-Intrapriża 
tal-Foresti Nazzjonali (Lasy Panstwowe), billi partijiet oħrajn huma fil-pussess ta’ bdiewa 
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privati. Dawn tal-aħħar għandhom it-tendenza li jagħmlu użu mill-programm kofinanzjat mill-
UE, jiġifieri Miżura 5 tisġir ta’ art agrikola skont il-Fond Ewropew ta’ Gwida u Garanzija, is-
Sezzjoni tal-Garanzija, li fl-istess ħin inaqqas l-erja totali tal-mergħat li s’issa kienu jintużaw 
miċ-ċikonja bajda (Ciconia ciconia). Il-proċedura li twassal għat-tisġir ta’ art agrikola 
titwettaq mill-Aġenzija għar-Ristrutturar u l-Modernizzazzjoni tal-Agrikoltura direttament 
mas-sidien tal-art. L-uffiċċji muniċipali joħorġu ċ-ċertifikazzjoni biss jekk l-art imsemmija 
għandha tiġi msaġġra skont il-pjanijiet tal-użu tal-art lokali. Il-liġi Pollakka tgħid li l-Uffiċjal 
tal-Konservazzjoni tan-Natura ta’ Voivode jeħtieġ li jkun infurmat biss f’każijiet fejn l-erja 
tal-art li ser tiġi msaġġra tkun tinsab f’sit ta’ Natura 2000 u hija akbar minn 20 ettaru. 
Madankollu, skont il-petizzjonanta, l-interpretazzjoni tad-dipartiment għall-EIA fi ħdan il-
Ministeru tal-Ambjent teskludi d-dmir li jiġi infurmat l-Uffiċjal tal-Konservazzjoni tan-Natura 
ta’ Voivode, peress li l-proġetti ta’ tisġir ma jwasslux għad-dmir li titwettaq stima tal-impatt. 
Konsegwentement, it-tisġir bla limitu tal-art agrikola huwa possibbli, li b’mod addizzjonali 
huwa kofinanzjat mill-Fondi tal-UE. Dan iwassal għal tnaqqis fil-mergħat disponibbli għaċ-
ċikonji bojod u, sussegwentement, għal tnaqqis fin-numru tal-ispeċi protetti.

Il-kummenti tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 

Il-Kummissjoni hija konxja mill-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjoni, li kienu wkoll is-
suġġett ta’ lment ippreżentat lill-Kummissjoni u rreġistrat taħt in-numru 2007/4142.

Direttivi dwar il-Ħabitats u l-Għasafar 

Fir-rigward ta’ ZPS klassifikata, il-Kummissjoni tenfasizza li skont l-Artikoli 6(3) u (4) tad-
Direttiva dwar il-Ħabitats “[k]ull pjan jew proġett li mhux marbut direttament ma’ jew li ma hux 
meħtieġ għat-tmexxija tas-sit iżda li x’aktarx se jkollu effett sinifikanti fuqu, jew b’mod 
individwali jew inkella flimkien ma’ xi pjanijiet jew proġetti oħra, għandu jkun suġġett għal 
evalwazzjoni xierqa tal-implikazzjonijiet tiegħu għas-sit invista tal-għanijiet ta’ konservazzjoni 
tas-sit. Fl-isfond tar-riżultati tal-evalwazzjoni tal-implikazzjonijiet għas-sit u skont id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 4, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jaqblu dwar il-
pjan jew il-proġett biss wara li jkunu żguraw li dan ma jaffettwax ħażin l-integrità tas-sit 
konċernat u, jekk xieraq, wara li jkunu raw l-opinjoni tal-pubbliku ġenerali.

Jekk, minkejja li jkun hemm [stima] negattiva tal-implikazzjonijiet għas-sit u fin-nuqqas ta’ 
soluzzjonijiet oħra, pjan jew proġett irid isir xorta waħda għal raġunijiet obbligatorji oħra li huma 
konnessi mal-interess pubbliku, inklużi dawk ta’ tip soċjali jew ekonomiku, l-Istat Membru irid 
jieħu l-miżuri kollha kumpensatorji meħtieġa biex jiżgura li tkun protetta l-koerenza globali ta’ 
Natura 2000. Hu jrid jgħarraf lill-Kummissjoni dwar il-miżuri kumpensatorji adottati.”

Id-dispożizzjonijiet ta’ hawn fuq huma applikabbli mhux biss għal Siti ta’ Importanza 
Komunitarja iżda wkoll għal Zoni ta’ Protezzjoni Speċjali permezz tal-Artikolu 7 tad-Direttiva 
dwar il-Ħabitats imsemmija fuq.

Il-Qorti tal-Ġustizzja tat diversi sentenzi li jikkjarifikaw ir-rekwiżiti applikabbli għas-siti 
nnominati, b’mod partikolari l-Kawża C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee. Fir-rigward tal-kwistjoni tal-istima, il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea ddeċidiet:
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“...bis-saħħa tal-Artikolu 6(3) tad-direttiva dwar il-habitats, evalwazzjoni xierqa tal-
effetti fuq is-sit ikkonċernat mill-pjan jew mill-proġett timplika li, qabel l-
approvazzjoni tiegħu, għandhom jiġu identifikati, fid-dawl tal-aħjar għarfien 
xjentifiku f’dan il-qasam, l-aspetti kollha tal-pjan jew tal-proġett li jistgħu, fihom 
infushom jew flimkien ma’ pjanijiet jew proġetti oħra, jaffettwaw l-għanijiet ta’ 
konservazzjoni ta’ dan is-sit. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, wara li jieħdu 
inkunsiderazzjoni l-effetti tas-sajd għall-arzell b’mod mekkaniku fuq is-sit ikkonċernat 
fid-dawl tal-għanijiet ta’ konservazzjoni ta’ dan is-sit, għandhom biss jawtorizzaw din 
l-attività sakemm ikollhom iċ-ċertezza li ma jkollhiex effetti ta’ ħsara fuq l-integrità 
ta’ dan is-sit. Dan huwa l-każ meta ma jibqa’ ebda dubju raġonevoli mill-aspett 
xjentifiku fir-rigward tan-nuqqas ta’ tali effetti.” (par. 61)

Direttiva tal-EIA

Apparti minn dan imsemmi hawn fuq, huwa rilevanti li jissemmew id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva tal-EIA (85/337/KEE) kif emendati permezz tad-Direttiva 97/11/KEE u d-Direttiva 
2003/35/KE1. Id-Direttiva tgħid li qabel jingħata l-kunsens għall-iżvilupp, il-proġetti li 
x’aktarx ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent minħabba, inter alia, in-natura, id-daqs jew 
il-lokazzjoni tagħhom huma magħmulin soġġetti għal stima tal-effetti ambjentali (artikolu 2 
tad-Direttiva). L-Anness II jagħti lista ta’ numru ta’ proġetti (inkluża l-agrikoltura – tisġir 
inizjali 1(d)), li għalih l-Istati Membri għandhom jiddeċiedu jekk huwiex probabbli li dawn 
ikollhom effett sinifikanti fuq l-ambjent. Jekk iva, imbagħad tkun trid titwettaq EIA.   

Fil-kawża C-392/96 Il-Kummissjoni vs. l-Irlanda, il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea kienet tal-
fehma li l-proġetti ta’ tisġir imwettqa għandhom jikkunsidraw l-effetti kumulattivi. Jekk ma 
jsirx hekk, ċerti proġetti li x’aktarx ikollhom effett sinifikanti fuq l-ambjent jistgħu jaħarbu 
mir-rekwiżit tal-istima minħabba li huma ma jilħqux il-limiti stabbiliti (par. 58). Il-Qorti tal-
Ġustizzja Ewropea, fid-deċiżjoni tagħha, enfasizzat li l-kriterji jew il-limiti stabbiliti mill-
Istati Membri ma jistgħux jikkunsidraw biss id-daqs tal-proġetti, iżda għandhom jikkunsidraw 
ukoll in-natura u l-lokazzjoni tagħhom (par. 65). B’hekk, mhux biss l-effett kumulattiv 
għandu jiġi kkunsidrat, iżda wkoll il-fatt li anki l-proġetti żgħar jista’ jkollhom effetti 
sinifikanti fuq l-ambjent jekk dawn ikunu jinsabu fejn il-fatturi ambjentali huma sensittivi 
għall-iċken bidla (par. 66).

Konklużjonijiet 

Il-Kummissjoni għandha raġuni biex temmen li l-proġetti ta’ tisġir fis-siti ta’ NATURA 2000 
jista’ jkollhom effetti negattivi fuq il-ħabitats u l-ispeċi li għalihom is-siti huma nnominati u li 
huma mwettqa mingħajr stima tal-impatt tagħhom fuq Natura 2000. Għaldaqstant, il-
Kummissjoni rreġistrat l-ilment taħt in-numru 2007/4142 sabiex din il-kwistjoni tiġi 
investigata ulterjorment u ser iżżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar l-
iżviluppi li jseħħu.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Lulju 2008.

Il-petizzjoni tikkonċerna attivitajiet ta’ tisġir imwettqa skont il-programm tal-UE għall-

                                               
1 ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17-25
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iżvilupp rurali fir-reġjun ta’ Warminsko-Mazurskie f’sit ta’ Natura 2000, fejn hemm iċ-
ċikonja bajda (Ciconia ciconia), waħda mill-ispeċi msemmija fl-Anness I tad-Direttiva tal-
Kunsill 79/409/KEE dwar il-ħarsien tal-annimali selvaġġi1. Il-petizzjonanta ressqet ukoll 
ilment formali quddiem il-Kummissjoni Ewropea, li wara eżami inizjali ġie rreġistrat taħt in-
numru 2007/4142 għal aktar investigazzjoni. 

Il-Kummissjoni analizzat il-materjal ipprovdut mill-petizzjonanta. Jidher li l-attivitajiet ta’ 
tisġir imwettqa skont il-programm tal-UE għall-iżvilupp rurali huma riżultat ta’ traspożizzjoni 
mhux korretta tad-Direttiva tal-Ħabitats (92/43/KEE)2 fil-liġi Pollakka. L-Artikolu 6(3) tad-
Direttiva tal-Ħabitats jitlob li “[k]ull pjan jew proġett li mhux marbut direttament ma’ jew li 
mhux meħtieġ għat-tmexxija tas-sit iżda li x’aktarx se jkollu effett sinifikanti fuqu, jew b’mod 
individwali jew inkella flimkien ma’ xi pjanijiet jew proġetti oħra, għandu jkun soġġett għal 
evalwazzjoni xierqa tal-implikazzjonijiet tiegħu għas-sit fid-dawl tal-għanijiet ta’ konservazzjoni 
tas-sit”. Dan ir-rekwiżit ġie traspost b’mod inkorrett fis-sistema legali Pollakka. 

Għaldaqstant, il-Kummissjoni wessgħet il-proċedura ta’ ksur dwar in-nuqqas ta’ konformità tad-
dispożizzjonijiet Pollakki mad-Direttiva tal-Ħabitats u ħejjiet ittra ta’ avviż formali 
supplimentari. Il-kwistjonijiet indirizzati fl-ittra jinkludu n-nuqqas ta’ evalwazzjoni tal-effetti 
kumulattivi skont il-liġi Pollakka kif ukoll in-nuqqas ta’ rekwiżit ta’ evalwazzjoni tal-proġetti 
kollha ta’ tisġir, li jista’ jkollhom impatt negattiv fuq is-siti ta’ Natura 2000. Id-deċiżjoni li 
tintbagħat ittra ta’ avviż formali supplimentari lill-Polonja ttieħdet fis-6 ta’ Mejju 2008.  

Għandu jiġi nnutat li l-ebda proġett ta’ tisġir imwettaq fis-siti ta’ Natura 2000 mhu se jiġi 
ffinanzjat mill-Programm għall-Iżvilupp Rurali 2007-2013.

Barra minn hekk, għandu jiġi nnutat ukoll li l-awtoritajiet Pollakki infurmaw lill-Kummissjoni 
fit-28 ta’ Frar li l-liġi Pollakka kienet diġà ġiet emendata biex id-dispożizzjonijiet Pollakki jiġu 
konformi mar-rekwiżiti tad-Direttiva tal-Ħabitats, fir-rigward tal-proġetti ta’ tisġir. Fid-dawl tan-
nuqqas ta’ informazzjoni rigward id-dispożizzjonijiet speċifiċi, il-Kummissjoni talbet li tiġi 
notifikata dwar il-miżuri speċifiċi li ttieħdu. Ladarba tirċievi din in-notifika, il-Kummissjoni se 
twettaq evalwazzjoni tal-miżuri nazzjonali biex tivverifika l-konformità tagħhom mal-liġi 
ambjentali tal-KE. 

5. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ April 2009.

Il-petizzjoni tikkonċerna attivitajiet ta’ tisġir imwettqa skont il-programm tal-UE għall-
iżvilupp rurali fir-reġjun ta’ Warminsko-Mazurskie f’sit ta’ Natura 2000, fejn hemm iċ-
ċikonja bajda (Ciconia ciconia), waħda mill-ispeċi msemmija fl-Anness I tad-Direttiva tal-
Kunsill 79/409/KEE3 dwar il-ħarsien tal-annimali selvaġġi. Il-petizzjonanta ressqet ukoll 
ilment formali quddiem il-Kummissjoni Ewropea, li wara eżami inizjali ġie rreġistrat taħt in-
numru 2007/4142 għal aktar investigazzjoni. 

Kif intqal fil-komunikazzjoni preċedenti, il-kwistjoni hija riżultat ta’ traspożizzjoni mhux 

                                               
1 ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1-18
2 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7-50
3 ĠU L 103 25/04/1979, p. 1-18
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korretta tar-rekwiżiti tal-Artikolu 6(3) tad-Direttiva tal-Ħabitats (92/43/KEE)1 fil-liġi 
Pollakka. Wara l-azzjoni tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 226 tat-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea fir-rigward tat-traspożizzjoni tad-Direttiva tal-Ħabitats, il-gvern Pollakk 
fassal liġi li temenda, li tindirizza korrettament il-kwistjonijiet identifikati mill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-Artikolu 6(3) tad-Direttiva, inklużi n-nuqqasijiet relatati mal-proġetti ta’ tisġir. 
Il-liġi daħlet fis-seħħ fil-15 ta’ Novembru 2008.

Barra minn hekk, rigward l-iffinanzjar mill-UE, il-Kummissjoni infurmat lill-awtoritajiet 
Pollakki dwar l-intenzjoni tagħha li twaqqaf l-iffinanzjar għal proġetti ta’ tisġir tal-Programm 
għall-Iżvilupp Rurali 2007-2013, imwettqa f’siti ta’ Natura 2000 mingħajr stima tal-impatt 
adegwata. Wara din l-azzjoni, tfasslu dispożizzjonijiet speċifiċi fil-liġi Pollakka u l-programm 
biex jiġi żgurat li ma jsir l-ebda proġett ta’ tisġir iffinanzjat mill-fondi tal-UE fis-siti ta’ Natura 
2000. Dawn il-miżuri huma aktar stretti minn dawk prinċipalment mitluba mill-Kummissjoni.

Fl-10 ta’ Ġunju 2008 saret laqgħa bilaterali bejn is-servizzi tal-Kummissjoni u l-awtoritajiet 
Pollakki fil-Varsavja. Il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Pollakki biex jevalwaw il-ħsara 
potenzjali għall-ispeċi protetti taħt l-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE, fis-sit ta’ 
Natura 2000 ta’ Ostoja Warmińska, minħabba proġetti ta’ tisġir li twettqu mingħajr l-ebda stima 
tal-impatt fir-rigward tal-implikazzjonijiet tagħhom fuq is-sit u bl-għan li jiġu proposti miżuri li 
jtaffu din il-ħsara. L-istima mifthiema, li tkopri l-impatt fuq żewġ speċi protetti ta’ għasafar 
(Ciconia ciconia u Aquila pomarina) ġiet iffinalizzata mill-Ministeru tal-Agrikoltura fl-aħħar tal-
2008. Għaldaqstant, wara konsultazzjoni mal-Ministeru tal-Ambjent, ir-riżultati ntbagħtu lill-
Kummissjoni fit-18 ta’ Frar 2009. Il-Kummissjoni attwalment tinsab fil-proċess li tanalizza r-
riżultati tal-istima mwettqa bl-għan li tiġi deċiża l-azzjoni li għandha tittieħed.

6. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Novembru 2009.

Fir-rigward tal-ħsara potenzjali, li setgħet ġiet ikkawżata bħala riżultat ta’ proġetti ta’ tisġir li 
twettqu fiz-ZPS “Warmia Storks” mingħajr l-ebda stima tal-impatt ambjentali, il-
Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Pollakki biex jevalwaw il-ħsara potenzjali bl-għan li jiġu 
proposti miżuri li jtaffuha. Konsegwentement, l-awtoritajiet Pollakki ordnaw valutazzjoni ex 
post tal-impatt tal-proġetti ta’ tisġir fuq l-ispeċi protetti fiz-ZPS “Warmia Storks” 
(popolazzjoni tal-ajkla żgħira ttikjata u ċ-ċikonja bajda). L-istudju indika li l-impatt tat-tisġir 
li twettaq seta’ jkun sinifikanti. Konsegwentement, l-awtoritajiet Pollakki pproponew 
estensjoni taz-ZPS “Warmia Storks” b’madwar 2.3%. Il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-
miżuri proposti jiggarantixxu l-preservazzjoni ta’ livell adegwat ta’ protezzjoni tal-ispeċi u 
jindirizzaw il-kwistjoni ta’ rimedju ta’ kull ħsara li jista’ jkun li ġiet ikkawżata.

Fid-dawl ta’ dawn il-passi meħuda, il-Kummissjoni ma tqisx li tinħtieġ xi azzjoni ulterjuri 
b’rabta mal-kwistjonijiet li qajmet il-petizzjonanta. 

                                               
1 ĠU L 206 22/07/1992, p. 7-50


