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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0884/2007, imressqa minn Danuta Cesarska, ta’ nazzjonalità Pollakka, 
f’isem ‘Ursynów Environmental Association’, dwar it-taqsima ppjanata tat-triq 
arterjali A2 li ser tgħaddi minn Ursynów, subborg ta’ Varsavja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tipprotesta kontra l-pjanijiet tal-awtoritajiet Pollakki li jgħaddu l-estensjoni 
tat-triq arterjali A2 minn Ursynów, subborg ta’ Varsavja, sabiex eventwalment il-fruntiera 
bejn il-Polonja u l-Ġermanja tingħaqad ma’ dik bejn il-Polonja u l-Belarussja. Hija tosserva 
wkoll li din iż-żona ta’ Varsavja, li fiha jiltaqgħu numru ta’ toroq arterjali, diġà tbati minn 
livelli ta’ traffiku li joħolqu piż kbir ħafna fuq l-ambjent. Peress li l-awtoritajiet kompetenti 
ma kkunsidrawx il-protesti taċ-ċittadini milquta, il-petizzjonanta titlob lill-Parlament 
Ewropew sabiex jintervieni ħalli jbiddel ir-rotta tat-triq u biex jiżgura li l-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-UE tkun infurzata b’rabta ma’ dan il-proġett tat-triq arterjali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Frar 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-18 ta’ Ġunju 2008.

Il-petizzjoni tikkonsisti f’ħames ilmenti li jikkonċernaw il-kostruzzjoni ta’ toroq ġodda li 
jiffurmaw parti mill-kurituri tat-trasport internazzjonali fiż-żona ta’ Varsavja, l-hekk imsejjaħ 
‘Netwerk tat-Trasport ta’ Varsavja’. Il-petizzjonanta, f’isem l-awturi tal-ilmenti msemmija 
fuq, titlob għal kunsiderazzjoni konġunta tal-ilmenti peress li kollha huma relatati mal-
ippjanar strateġiku tar-rotot tat-trasport fiż-żona ta’ Varsavja. Għalhekk, il-petizzjonijiet 
jikkonsistu mill-ilmenti li ġejjin:
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 Ilment f’isem ‘Stowarzyszenie Sasiedzkie’ dwar il-bypass fin-nofsinhar ta’ Varsavja fit-
taqsima minn salib it-toroq f’Opacz sa salib it-toroq f’Lotnisko;

 Ilment dwar il-post fejn qiegħda t-triq arterjali A2 fid-distrett ta’ Wilanow;
 Ilment dwar il-bypass fin-Nofsinhar ta’ Varsavja fit-taqsima minn salib it-toroq 

f’Patriotow sa salib it-toroq f’Lubelska;
 Ilment f’isem ‘Stowarzyszenie na rzecz obwodnicy’ dwar l-immodernizzar tar-rotot ta’ 

Armii Krajowej u Torunska;
 Ilment dwar l-expressway S-8 fit-taqsima mit-Triq Lazurowa sat-Triq Prymasa 

Tysiaclecia.

Il-petizzjonanta tgħid li l-awtoritajiet Pollakki ddeċidew dwar l-implimentazzjoni tal-għażla 
‘fil-belt’ tan-Netwerk tat-Trasport ta’ Varsavja li għandha impatti soċjali u ekonomiċi iktar 
ħżiena mill-għażla ‘barra mill-belt’ għall-proġett. Il-petizzjonanta tinnota li l-livelli għall-
konċentrazzjonijiet tal-PM10 u tad-dijossidu tan-nitroġenu diġà qegħdin jinqabżu fiż-żona ta’ 
Varsavja u li l-proġett jista’ jiggrava l-kwalità tal-arja. 

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni ma tagħti ebda informazzjoni dwar dawn il-proġetti. Tassew, hija r-
responsabilità tal-Istati Membri biex jagħżlu, jippreparaw u jwettqu proġetti fit-territorju 
tagħhom skont il-firxa ta’ kompetenzi stabbiliti fid-dispożizzjonijiet Komunitarji rilevanti u li 
jinfurmaw lill-Kummissjoni bihom. F’konformità mal-Artikolu 211 tat-Trattat li jistabbilixxi 
l-Komunità Ewropea, l-irwol tal-Kummissjoni huwa li tiżgura li l-Istati Membri jirrispettaw 
il-liġi tal-KE.  

Fuq bażi tal-informazzjoni sottomessa mill-petizzjonanta, il-Kummissjoni evalwat kull 
wieħed mill-ilmenti msemmija hawn fuq b’mod individwali fir-rigward tal-konformità mad-
Direttivi tal-KE u ħarset, b’mod partikolari, lejn l-impatt kumulattiv tal-proġetti kollha 
msemmija hawn fuq li jiffurmaw il-kunċett ġenerali tan-‘Netwerk tat-Trasport ta’ Varsavja’.

Direttiva dwar l-Istudju tal-Impatt Ambjentali (Direttiva EIA)

Il-proġetti li rreferiet għalihom il-petizzjonanta jistgħu jaqgħu taħt l-Anness I jew l-Anness II 
tad-Direttiva dwar EIA u r-referenzi li ġejjin huma rilevanti:

 L-Anness I il-punt 7(ċ) ‘Il-bini ta’ triq ġdida ta’ erba’ linji ta’ traffiku jew iktar, l-
allinjament mill-ġdid u/jew it-twessigħ ta’ triq eżistenti ta’ żewġ linji tat-traffiku jew iktar, 
fejn din it-triq ġdida jew sezzjoni allinjata mill-ġdid u/jew imwessgħa tat-triq tkun iktar 
min 10 km jew iktar ma taqta’ xejn fit-tul’;

 L-Anness II il-punt 10(e) ‘Il-bini ta’ toroq, portijiet u stallazzjonijiet tal-portijiet, inklużi 
menqiet għall-bastimenti tas-sajd (proġetti mhux inklużi fl-Anness I)’.

Għall-proġetti li jaqgħu taħt l-Anness I tad-Direttiva, irid isir EIA obbligatorju; filwaqt li 
għall-proġetti tal-Anness II, l-Istati Membri jridu jiddeterminaw, jew b’eżami ta’ każ b’każ 
jew skont limiti jew kriterji, jekk il-proġett għandux ikun suġġett għal evalwazzjoni minħabba 
l-effetti sinifikanti probabbli tiegħu fuq l-ambjent b’kunsiderazzjoni għall-kriterji tal-għażla 
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rilevanti stabbiliti fl-Anness III tad-Direttiva (l-hekk imsejjaħ eżaminar). Jekk l-awtoritajiet 
tal-Istati Membri jiddeterminaw li l-proġett probabilment se jkollu effetti sinifikanti fuq l-
ambjent, irid isir studju dwar l-impatt ambjentali. Meta jsir EIA, kemm l-effetti diretti kif 
ukoll dawk indiretti tal-proġetti għandhom jiġu koperti u l-informazzjoni ambjentali 
sottomessa mill-iżviluppatur lill-awtoritajiet kompetenti għandha tinkludi deskrizzjoni tal-
effetti sinifikanti probabbli tal-proġett propost, inklużi, meta rilevanti, tal-effetti kumulattivi. 
Barra minn hekk, fil-proċedura tal-EIA, iridu jsiru konsultazzjonijiet mal-pubbliku u ma’ 
awtoritajiet oħra li probabilment ikunu involuti minħabba r-responsabilitajiet ambjentali 
speċifiċi tagħhom u d-deċiżjoni għal kunsens għall-iżvilupp għandha tikkunsidra r-riżultati 
tal-konsultazzjonijiet t’hawn fuq u l-informazzjoni provduta mill-iżviluppatur lill-awtoritajiet 
kompetenti bħala parti mill-proċedura tal-EIA.

Skont l-informazzjoni provduta mill-petizzjonanta, it-tliet proġetti li ġejjin kienu suġġetti 
għall-EIAs: il-bypass fin-nofsinhar ta’ Varsavja fit-taqsima minn salib it-toroq f’Opacz sa 
salib it-toroq f’Lotnisko, il-bypass fin-nofsinhar ta’ Varsavja fit-taqsima minn salib it-toroq 
f’Patriotow sa salib it-toroq f’Lubelska u l-expressway S-8 fit-taqsima mit-Triq Lazurowa sat-
Triq Prymasa Tysiaclecia f’Varsavja. Il-petizzjonanta tgħid li l-EIAs li saru kienu bbażati fuq 
dejta mhux ta’ min wieħed jorbot fuqha; madankollu, ma ġiet provduta l-ebda ġustifikazzjoni 
għall-opinjoni tagħha. M’hemm l-ebda informazzjoni dwar jekk iż-żewġ proġetti li baqa’ 
għaddewx minn proċedura tal-EIA.

Rigward il-proġett tal-expressway S-8 fit-taqsima mit-Triq Lazurowa sat-Triq Prymasa 
Tysiaclecia, il-petizzjonanta tgħid li l-parametri tekniċi tat-triq inbidlu wara li ngħatat id-
deċiżjoni dwar is-sit. Fil-Polonja, id-deċiżjoni dwar is-sit tittieħed wara li jintemm l-EIA.
Skont l-Anness II, il-punt 13, ‘Kull bidla jew estensjoni tal-proġetti mniżżla fil-lista fl-Anness 
I jew l-Anness II, diġà awtorizzati, imwettqa jew fil-proċess tat-twettiq, li jista’ jkollhom 
effetti avversi sinifikanti fuq l-ambjent’ suppost li għandhom jiġu suġġetti għal eżaminar biex 
jiġi determinat, jekk il-bidla fil-parametri tekniċi kellhiex impatti ħżiena sinifikanti fuq l-
ambjent. Ma hemm l-ebda informazzjoni dwar jekk eżaminar ta’ din ix-xorta sarx mill-
awtoritajiet kompetenti. 

Il-kwalità tal-arja

Id-dispożizzjonijiet ġenerali għall-evalwazzjoni u l-immaniġġjar tal-kwalità tal-arja huma 
stabbiliti fid-Direttiva ta’ Qafas, 96/62/KE filwaqt li dispożizzjonijiet speċifiċi dwar ċerti 
pollutanti inkluż il-PM10, huma stabbiliti fl-ewwel Direttiva Derivanti, 1999/30/KE. Skont 
id-Direttiva tal-aħħar, il-valuri ta’ limitu għall-PM10 saru obbligatorji fl-1 ta’ Jannar 2005. Il-
valuri ta’ limitu għad-dijossidu tan-nitroġenu mhux se jsiru obbligatorji sal-1 ta’ Jannar 2010. 
Il-Kummissjoni rċeviet dejta uffiċjali tal-evalwazzjoni mill-Polonja u l-eċċess tal-PM10 fl-
agglomerazzjoni ta’ Varsavja diġà ġie rikonoxxut. M’hemmx tibdil kbir fin-numru ta’ eċċessi 
u livelli medji għall-2005 u l-2006. Konċentrazzjonijiet annwali għoljin tad-dijossidu tan-
nitroġenu, ’il fuq sew mill-valur ta’ limitu li għandu jinkiseb fl-2010, ġew iddikjarati wkoll. 
L-awtoritajiet Pollakki ppreparaw pjan għat-tnaqqis fil-kwalità tal-arja u bagħtu dak il-pjan 
lill-Kummissjoni. Hija responsabilità tal-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru li jiddeċiedu 
dwar il-miżuri li għandhom jiġu inklużi fil-pjan. F’konformità mal-Artikoli 8 u 11 tad-
Direttiva 96/62/KE, il-Kummissjoni hija infurmata dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet u l-
programmi u teżamina b’mod regolari l-progress li jkun sar; madankollu, il-Kummissjoni 
m’għandhiex is-setgħa sabiex titlob li jittieħdu miżuri speċifiċi għat-tnaqqis tat-tniġġis fi ħdan 
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il-qafas ta’ dawk il-pjanijiet.  

Rigward in-nuqqas ta’ konformità mal-valuri ta’ limitu tal-PM10, il-Kummissjoni talbet lill-
Istati Membri kkonċernati, f’Ottubru 2007, biex jipprovdu iktar informazzjoni dettaljata dwar 
liema mizuri se jieħdu l-Istati Membri biex jiksbu dawk il-valuri ta’ limitu. 

L-evalwazzjoni teknika tar-risposti għal dawk l-ittri qiegħda ssir issa, inkluża r-risposta mill-
Polonja li waslet fis-17 ta’ Jannar 2008. Il-Kummissjoni, fuq il-bażi ta’ dik l-analiżi, se 
tiddeċiedi x’azzjoni addizzjonali hi meħtieġa. F’dik id-deċiżjoni, se tiġi kkunsidrata wkoll id-
Direttiva l-ġdida dwar il-kwalità tal-arja ċirkostanti u arja iktar nadifa għall-Ewropa li kellha 
tidħol fis-seħħ f’nofs Mejju. Ir-risposta tal-awtoritajiet Pollakki tinkludi referenza espliċita 
għall-iżvilupp ta’ infrastruttura tat-trasport inkluża r-ring road bħala mezz biex ‘it-traffiku jiġi 
ġestit b’mod iktar effiċjenti’ u għalhekk jingħata kontribut għat-titjib fil-kwalità tal-arja. 
Madankollu, mhix speċifika biżżejjed biex ikun jista’ jiġi determinat l-impatt, pożittiv jew 
negattiv, għall-proġett partikolari konċernat. 

Fi kwalunkwe każ, il-Kummissjoni tistenna li żvilupp ta’ infrastruttura ta’ dan id-daqs ikun 
rifless b’mod xieraq fil-pjan rilevanti tal-kwalità tal-arja u li jittieħdu l-miżuri xierqa kollha 
biex ikun hemm konformità ma’ valuri ta’ limitu tal-UE dwar il-kwalità tal-arja diġà eżistenti 
u oħrajn li għadhom ġejjin. 

 Fuq il-bażi tal-informazzjoni provduta, ma jista’ jiġi identifikat l-ebda ksur tad-Direttiva 
dwar l-EIA fil-preżent. Jekk il-petizzjonanta tipprovdi informazzjoni dettaljata li tippermetti 
lill-Kummissjoni tevalwa l-kwistjonijiet relatati mad-Direttiva msemmija fuq, il-Kummissjoni 
tkun tista’ tinvestiga din il-kwistjoni.  

Hija responsabilità tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li jiddeċiedu liema miżuri 
għandhom japplikaw biex inaqqsu t-tniġġis tal-arja. Il-Kummissjoni tiċċekkja b’mod regolari 
l-implimentazzjoni tal-pjanijiet jew tal-programmi billi teżamina l-progress li jkun sar u t-
tendenzi fit-tniġġis tal-arja.

Fir-rigward tal-valuri ta’ limitu stabbiliti mid-Direttiva 1999/30/KE, il-Kummissjoni tinnota li 
fl-agglomerazzjoni ta’ Varsavja, il-valuri ta’ limitu għall-PM10 inqabżu fl-2005 u fl-2006. Il-
Kummissjoni qiegħda tevalwa l-informazzjoni provduta mill-Polonja rigward l-eċċess tal-
PM10 u, fuq il-bażi ta’ dik l-evalwazzjoni u d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva l-ġdida dwar il-
kwalità tal-arja, se tieħu azzjoni xierqa.

4. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2009.

L-informazzjoni addizzjonali ppreżentata mill-petizzjonanta f’Settembru 2008 tagħmel 
referenza għal ħames proġetti li jiffurmaw parti min-‘Netwerk tat-Trasport ta’ Varsavja’. Il-
Kummissjoni studjat bl-akbar reqqa l-informazzjoni sottomessa u tagħmel il-kummenti 
segwenti rigward kull wieħed minn dawn il-proġetti. 

L-expressway S-17 (l-hekk imsejħa bypass tal-Lvant ta’ Varsavja)

Il-Kummissjoni stabbilixxiet li l-proġett kien suġġett għal proċedura ta’ Studju tal-Impatt 
Ambjentali (EIA) li fih twettqet analiżi estensiva tal-għażla tas-sit, fejn l-elementi prinċipali 
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tal-proċedura tal-EIA skont id-Direttiva dwar l-EIA ġew rispettati. Il-proċedura tal-EIA ġiet 
iffinalizzata permezz tad-deċiżjoni dwar il-kundizzjonijiet ambjentali maħruġa fid-19.10.2007 
minn Mazowiecki Voivode. 

L-expressway S-7 minn salib it-toroq mal-expressway S-8

Bħalissa qed ssir EIA għall-expressway S-7 minn Mazowiecki Voivode. Din il-proċedura 
għadha għaddejja u m’hemm l-ebda evidenza li din mhix se titlesta skont il-ħtiġiet tad-
Direttiva EIA.

L-expressway S-8 minn salib it-toroq f’‘Konotopa’ mat-triq arterjali A-2 sa salib it-toroq 
f’‘Powazkowska’

Il-proġett ġie maqsum f’żewġ sezzjonijiet: I – minn salib it-toroq f’‘Konotopa’ mat-triq 
arterjali A-2 sa salib it-toroq f’‘Lazurowa’; u II – minn salib it-toroq f’‘Lazurowa’ sa salib it-
toroq f’‘Prymasa Tysiaclecia’. L-iżviluppatur issottometta talba lil Mazowiecki Voivode fis-
7.1.2004 għal deċiżjoni dwar is-sit għas-sezzjoni I tat-triq u fis-26.8.2004 għas-sezzjoni II.
Għalhekk, il-proċedura għal kunsens għall-iżvilupp għal Sezzjoni I tat-triq bdiet qabel id-dħul 
fis-seħħ tad-Direttiva dwar l-Istudju tal-Impatt Ambjentali fil-Polonja (i.e. l-1 ta’ Mejju 
2004). Għalhekk, id-Direttiva dwar l-EIA ma tapplikax f’dan il-każ u ma jista’ jiġi osservat l-
ebda ksur f’dan ir-rigward. Minkejja dan, għas-Sezzjoni II tat-triq, il-proċedura għal kunsens 
għall-iżvilupp inbdiet wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva u għalhekk id-Direttiva hi 
kompletament applikabbli. 

Il-petizzjonanta ssostni li r-rapport dwar l-ambjent li tħejja qabel id-deċiżjoni dwar is-sit ma 
kienx jinkludi studju dwar siti alternattivi. Il-Kummissjoni tixtieq tinnota li l-informazzjoni 
provduta mill-iżviluppatur lill-awtoritajiet kompetenti għandha tinkludi deskrizzjoni tal-
alternattivi ewlenin studjati mill-iżviluppatur u indikazzjoni dwar ir-raġunijiet prinċipali tal-
għażla tiegħu, waqt li jikkunsidra l-impatt fuq l-ambjent. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom iqisu r-riżultati tal-konsultazzjonijiet u l-informazzjoni miġbura skont l-Artikoli 5, 
6 u 7 (inklużi l-punti prinċipali ta’ alternattivi) fil-proċedura tal-kunsens għall-iżvilupp. Il-
Kummissjoni se tikkuntattja lill-awtoritajiet Pollakki biex tiċċara l-informazzjoni dwar sit 
alternattiv li ġie pprovdut u kemm din l-informazzjoni tqieset f’dan ir-rigward. 

Fir-rigward tan-nuqqas ta’ konsultazzjonijiet pubbliċi fil-proċedura tal-EIA fl-istadju tal-
permess tal-bini għat-toroq (inkluża l-expressway S-8), regolati mill-att speċjali dwar it-toroq, 
il-Kummissjoni tixtieq tinforma lill-petizzjonant li din id-dispożizzjoni ma kinetx konformi 
mad-Direttiva EIA. Il-Kummissjoni inkludiet dan l-element fl-Opinjoni Motivata (skont l-
Artikolu 226 tat-Trattat KE) tas-27/6/2007 li ntbagħtet lir-Repubblika tal-Polonja, dwar 
traspożizzjoni mhux korretta tad-Direttiva 85/337/KEE (kif emendata) fi-liġi Pollakka, fost 
affarijiet oħra rigward il-kunċett tal-pubbliku kkonċernat (Artikolu 1(2)), l-informazzjoni lill-
pubbliku (l-Artikolu 6(2)), il-parteċipazzjoni effettiva fit-teħid tad-deċiżjonijiet (l-Artikolu 
6(4)) u l-aċċess għal proċedura ta’ reviżjoni (Artikolu 10a). Minħabba din il-proċedura ta’ 
ksur, l-awtoritajiet Pollakki ppreparaw liġi ġdida li tittrasponi r-rekwiżiti tad-Direttiva, inklużi 
d-dispożizzjonijiet dwar il-parteċipazzjoni pubblika. Il-liġi daħlet fis-seħħ fil-15.11.2008. 

Fir-rigward tan-nuqqas ta’ Evalwazzjoni Strateġika Ambjentali (SEA) għall-expressway S-8 
ġewwa Varsavja u qrib l-inħawi ta’ Varsavja, il-Kummissjoni tixtieq tinnota li l-Direttiva 
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SEA1 tapplika għal pjanijiet u programmi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet speċifikati mill-
Artikoli 2 u 3 tad-Direttiva. Jekk l-expressway S-8 f’Varsavja hija parti minn pjan jew 
programm tat-trasport li tissodisfa l-kriterji tal-Artikoli 2 u 3 tad-Direttiva, tali pjan jew 
programm ikun jeħtieġ li ssirlu SEA. Proġetti individwali, bħalma hi l-kostruzzjoni tat-toroq, 
jaqgħu taħt id-Direttiva dwar l-EIA.

Il-petizzjonanta ssostni li l-proċedura amministrattiva għat-triq S-8 ma kkunsidratx il-
kundizzjonijiet tat-tniġġis tal-arja fil-Varsavja, b’mod partikolari l-valuri eċċessivi ta’ materji 
f’partiċelli (PM10) u dijossidu tan-nitroġenu. Fir-rigward tal-PM10, il-Kummissjoni rċeviet 
ilment simili rigward it-tniġġis tal-arja bil-materji f’partiċelli (PM10) fil-belt ta’ Varsavja li 
jaqbeż il-valuri ta’ limitu stipulati fl-Anness III tad-Direttiva 1999/30/KE. Il-Kummissjoni 
Ewropea bagħtet ittri b’talba għal spjegazzjonijiet mill-Polonja fir-rigward tal-miżuri li 
ttieħdu sabiex itejbu s-sitwazzjoni. Tajjeb wieħed jinnota wkoll li Direttiva ġdida 
(2008/50/KE) li tirregola l-kwalità tal-arja daħlet fis-seħħ fil-11.6.2008. Id-Direttiva l-ġdida 
tippermetti lill-Istati Membri jinnotifikaw estensjonijiet ta’ żmien għall-applikazzjoni ta’ 
wħud mill-valuri ta’ limitu fid-Direttiva. Il-Polonja wriet ir-rieda li tuża d-deroga pprovduta 
mid-Direttiva u talbet għad-deroga permezz ta’ ittra bid-data 31/10/2008. Skont id-Direttiva, 
il-Kummissjoni għandha disa’ xhur biex tevalwa n-notifikazzjoni, li hi suġġetta għal għadd ta’ 
kundizzjonijiet, inkluż l-istabbiliment ta’ pjan dwar il-kwalità tal-arja li juri kif se tinkiseb 
konformità mal-valuri ta’ limitu.

Fir-rigward tal-ilment dwar in-nuqqas ta’ kunsiderazzjoni dwar it-tniġġis tal-arja mid-
dijossidu tan-nitroġenu, l-Anness II tad-Direttiva 1999/30/KE eżistenti dwar il-kwalità tal-arja 
(u l-Anness XI tad-Direttiva l-ġdida) jirrikjedi li l-Istati Membri jissodisfaw il-valuri ta’ limitu 
tad-dijossidu tan-nitroġenu għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem sal-1.1.2010. Għalhekk, 
qabel din id-data l-Kummissjoni Ewropea ma tistax twettaq azzjonijiet ta’ kontroll tal-valuri 
stipulati fid-Direttiva.

Fir-rigward tal-għażla tas-siti għall-punti ta’ monitoraġġ, id-Direttiva l-ġdida dwar il-Kwalità 
tal-Arja (kif ukoll id-Direttiva l-qadima 1999/30/KE) stabbilixxiet kriterji biex jiġi 
ddeterminat l-għadd minimu ta’ punti ta’ kampjunament għal kull żona jew agglomerazzjoni 
(Anness V) u kriterji għall-għażla tas-sit (Anness III). L-għażla tas-siti għall-punti ta’ 
kampjunent maħsuba għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem għandha ssir b’tali mod li jkun
hemm dejta għal partijiet ta’ żoni u agglomerazzjonijiet fejn hemm l-akbar konċentrazzjoni u 
fejn il-poplu aktarx ikun espost b’mod dirett jew indirett, u l-livelli f’partijiet ta’ żoni u 
agglomerazzjonijiet li jirrappreżentaw l-espożizzjoni tal-popolazzjoni ġenerali. Fuq il-bażi 
tad-dejta uffiċjali sottomessa lill-Kummissjoni mill-Polonja, l-agglomerazzjoni ta’ Varsavja 
għandha sitt punti ta’ kampjunament biex ikejlu d-dijossidu tan-nitroġenu NO2; ħdax-il punt 
ta’ kampjunament għall-kejl ta’ materji f’partiċelli PM10; u żewġ punti ta’ kampjunent għall-
kejl tal-PM2.5 operattiv. Dan in-numru ta’ punti ta’ kampjunament jissodisfa l-obbligu 
stipulat fil-leġiżlazzjoni li jirrikjedi tal-anqas ħames punti ta’ kampjunent għall-NO2 u seba’ 
punti ta’ kampjunament għal materji f’partiċelli (bħala total tal-PM10 u l-PM2.5) li joperaw 
f’agglomerazzjonijiet b’popolazzjoni ta’ bejn 1.5 u 2 miljun abitant. Sabiex jevalwaw b’mod 
effikaċi l-kwalità tal-arja fit-territorju taż-żoni u l-agglomerazzjonijiet, l-Istati Membri jridu 
jistabbilixxu punti adegwati għall-kampjunament, filwaqt li jiżguraw li qegħdin joperaw tal-

                                               
1 Direttiva 2001/42.KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2001 dwar l-evalwazzjoni tal-

effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi dwar l-ambjent (Direttiva SEA) (ĠU L 197, 21.7.2001, p.30).
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anqas stazzjon wieħed għall-monitoraġġ tal-isfond urban u stazzjon ieħor għall-monitoraġġ 
tat-traffiku. Il-Kummissjoni Ewropea ma tista’ tidentifika l-ebda ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE 
fuq il-bażi tad-dejta uffiċjali disponibbli.

Triq arterjali A-2 f’Mazowieckie Voivodeship

Il-petizzjonanta ssostni li t-triq arterjali li tgħaddi mill-fruntieri ma’ Lodzkie Voivodeship sa 
salib it-toroq f’‘Konotopa’ ġiet maqsuma f’erba’ sezzjonijiet u suġġetta għal erba’ 
deċiżjonijiet separati dwar is-sit u għal proċeduri tal-EIA. Il-petizzjonanta ssostni li l-
proċeduri tal-EIA ma kkunsidrawx l-impatt globali tat-triq arterjali fuq l-ambjent. Il-
Kummissjoni se tikkuntattja l-awtoritajiet Pollakki biex tinvestiga kif ġew evalwati l-impatti 
kumulattivi fuq it-triq arterjali.

L-‘Istudju tal-Previjabilità għall-Iżvilupp Sostenibbli tan-Netwerk tat-Trasport ta’ Varsavja 
b’rabta mal-Kurituri Pan-Ewropej I, II u VI’ ġie kofinanzjat mill-fond tal-ISPA 
(2000/PL/P/PA/002). Skont id-Direttivi tal-KE, ma hemm l-ebda obbligu għal EIA jew SEA 
għal dan l-istudju.

L-expressway S-2 minn salib it-toroq f’‘Konotopa’ sa salib it-toroq f’‘Lubelska’ mat-triq 
arterjali A-2 (l-hekk imsejħa bypass tan-Nofsinhar ta’ Varsavja).

Il-petizzjonanta ssostni li l-proġett ġie maqsum fi tliet sezzjonijiet u d-deċiżjonijiet dwar is-
siti għall-ewwel żewġ sezzjonijiet tat-triq (jiġifieri l-ewwel sezzjoni: minn salib it-toroq 
f’‘Konotopa‘ sa salib it-toroq tal-‘Ajruport’ u t-tieni sezzjoni minn salib it-toroq tal-‘Ajruport’ 
sa salib it-toroq f’‘Pulawska‘) ma kinux ppreċeduti minn proċedura EIA. Il-Kummissjoni se 
tikkuntattja lill-awtoritajiet Pollakki biex jinvestigaw ir-raġunijiet għall-qasma fil-proġett u l-
konformità mad-Direttiva EIA fir-rigward tal-Artikolu 2 flimkien mal-Artikolu 4(1) u mal-
Artikoli 5 sa 9.

Konklużjonijiet

 Fuq il-bażi tal-informazzjoni provduta dwar il-bypass tal-Lvant ta’ Varsavja u l-expressway
S-7, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda raġuni biex tqis li l-leġiżlazzjoni tal-UE mhix qiegħda 
tiġi applikata kif suppost f’dawn il-proġetti. 

Fir-rigward tat-tliet proġetti li fadal: il-motorway A-2 fi ħdan Mazowieckie Voivodeship; l-
expressway S-8 minn salib it-toroq f’‘Lazurowa‘ sa salib it-toroq f’‘Prymasa Tysiaclecia‘; l-
expressway minn salib it-toroq f’‘Lazurowa’ sa salib it-toroq f’‘Prymasa Tysiaclecia’, u l-
expressway S-2 minn salib it-toroq f’‘Konotopa’ sa salib it-toroq f’‘Lubelska’, il-
Kummissjoni se titlob lill-awtoritajiet Pollakki biex jipprovdu informazzjoni addizzjonali 
sabiex tkun tista’ tinvestiga l-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonanta.

5. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Lulju 2009.

Fl-4 ta’ Diċembru 2008, il-Kummissjoni bagħtet nota lill-Ministeru Pollakk għall-Ambjent li 
fiha talbet informazzjoni fir-rigward tal-konformità mad-Direttiva EIA tal-proġetti li ġejjin: 
 il-motorway A-2 fi ħdan Mazowieckie Voivodeship; 
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 l-expressway S-8 minn salib it-toroq f’‘Lazurowa’ sa salib it-toroq f’‘Prymasa 
Tysiaclecia’; u 

 l-expressway S-2 minn salib it-toroq f’‘Konotopa’ sa salib it-toroq ‘Lubelska’.  

Il-Kummissjoni rċeviet ir-risposta għan-nota msemmija hawn fuq fil-15 ta’ Mejju 2009. Ir-
risposta Pollakka kienet akkumpanjata minn dokumentazzjoni voluminuża li kienet tinkludi 
kopji tar-rapporti ambjentali u tad-deċiżjonijiet amministrattivi. Il-Kummissjoni qed tevalwa 
r-risposta u d-dokumentazzjoni, u se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar ir-
riżultati tal-evalwazzjoni. 

6. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

‘Il-Kummissjoni evalwat ir-risposta u d-dokumenti pprovduti fil-15 ta’ Mejju 2009 mill-
awtoritajiet Pollakki rigward il-konformità mad-Direttiva EIA1 ta’ dawn il-proġetti: 

 il-motorway A-2 fi ħdan Mazowieckie Voivodeship; 
 l-expressway S-8 minn salib it-toroq f’‘Lazurowa’ sa salib it-toroq f’‘Prymasa 

Tysiaclecia’; u 
 l-expressway S-2 minn salib it-toroq f’‘Konotopa’ sa salib it-toroq ‘Lubelska’.  

Il-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tal-Kummissjoni huma ppreżentati hawn taħt. 

Il-motorway A-2 fi ħdan Mazowieckie Voivodeship

Fir-rigward tal-affermazzjoni tal-petizzjonanta li r-rotta tal-motorway mill-fruntiera ma’ 
Lodzkie Voivodeship sa salib it-toroq f’‘Konotopa’ nqasmet f’erba’ sezzjonijiet u ma 
saritilhiex stima tal-impatt ġenerali tal-motorway fuq l-ambjent, il-Kummissjoni ma sabitx 
ksur tad-Direttiva EIA. Mill-ispjegazzjonijiet ippreżentati mill-awtoritajiet Pollakki, jidher li 
l-motorway inqasmet u ġiet soġġetta għal erba’ deċiżjonijiet dwar is-sit fir-rigward tas-
sezzjonijiet sussegwenti tagħha. Madankollu, għalkemm il-motorway inqasmet għal raġunijiet 
tekniċi, kien hemm rapport ambjentali wieħed li kopra u evalwa l-impatt fuq l-ambjent tal-
proġett kollu mill-fruntiera ta’ Lodzkie Voivodeship sa salib it-toroq f’‘Konotopa’. Dan ir-
rapport ambjentali ntuża fil-proċeduri tal-EIA li twettqu qabel ma nħarġet kull waħda mid-
deċiżjonijiet dwar is-sit imsemmija hawn fuq. Barra minn hekk, ir-rapport ambjentali 
żviluppat fl-istadju ta’ wara tal-proċedura tal-awtorizzazzjoni (i.e. għad-deċiżjoni dwar il-
kondizzjonijiet ambjentali) jirreferi wkoll għall-motorway kollha.  

L-expressway S-8 minn salib it-toroq f’‘Lazurowa’ sa salib it-toroq f’‘Prymasa Tysiaclecia’ 

L-ewwel nett, il-Kummissjoni tixtieq tinnota li l-proċedura tad-deċiżjoni dwar is-sit għall-
proġett inbdiet fis-26/08/2004. Billi l-Istati Membri kienu obbligati li jittrasponu l-emendi 
tad-Direttiva 2003/35/KE qabel il-25/06/2005, id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
mhumiex applikabbli għal dan il-proġett. 

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent 
(Direttiva EIA) (ĠU L 175, 5.7. 1985, p. 40) kif emendata mid-Direttivi 97/11/KE (ĠU L 73, 14.3.1997, p. 5) u 
2003/35/KE (ĠU L 156, 25.6.2003, p.17)
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Fir-rigward tal-allegazzjoni tal-petizzjonanta dwar in-nuqqas ta’ alternattivi fir-rapport 
ambjentali mħejji qabel id-deċiżjoni dwar is-sit, il-Kummissjoni sabet li r-rapport ambjentali 
kien jinkludi referenza għal studju preċedenti mħejji fl-2000 (‘Evalwazzjoni teknika 
komparattiva tal-għażla għall-punti ta’ ħruġ fil-Punent ta’ toroq nazzjonali nri 2 u 17 fid-
direzzjoni ta’ Poznan’). Dan l-istudju analizza żewġ għażliet għas-sit tat-triq: għażla 1, 
tkomplija tar-rotta AK fil-kuritur tat-triq inkluża fl-iżvilupp tal-art għall-belt ta’ Varsavja; 
għażla 2, proposta fl-‘Analiżi tal-kondizzjonijiet u d-direzzjonijiet għall-iżvilupp ta’ 
Varsavja’, fil-Punent minn Konotopa u tkompli matul il-kuritur tar-rotta NS. Fuq il-bażi tar-
riżultati ta’ dan l-istudju, l-iżviluppatur għażel l-għażla 1 għall-iżvilupp u r-rappoort 
ambjentali, imħejji għad-deċiżjoni dwar is-sit, evalwa l-impatt ta’ din l-għażla fuq l-ambjent. 
Bħalma ntqal fil-komunikazzjoni preċedenti tagħna, il-Kummissjoni tixtieq tinnota li l-
Artikolu 5(3) tad-Direttiva 85/337/KEE, kif emendata mid-Direttiva 97/11/KE, jirrikjedi li l-
iżviluppatur jippreżenta ‘il-punti prinċipali (“outline”) tal-alternattivi ewliena studjati mill-
iżviluppatur u indikazzjoni dwar ir-raġunijiet prinċipali tal-għażla tiegħu, filwaqt li jqis l-
effetti fuq l-ambjent’. Fil-fehma tal-Kummissjoni, l-informazzjoni inkluża fir-rapport 
ambjentali tidher li tissodisfa dan ir-rekwiżit i.e. hemm punt prinċipali tal-alternattivi studjati 
u r-raġunijiet għaliex intgħażlet l-għażla 1, għaldaqstant ma jista’ jiġi stabbilit l-ebda ksur tar-
rekwiżiti tad-Direttiva.  

Fir-rigward tan-nuqqas ta’ informazzjoni fid-deċiżjoni dwar is-sit dwar kif ġew ikkunsidrati l-
kummenti li tressqu matul il-konsultazzjonijiet pubbliċi u l-allegazzjoni tal-ksur tal-Artikolu 8 
tad-Direttiva, il-Kummissjoni ma sabitx ksur fuq il-bażi tad-dokumenti pprovduti mill-
awtoritajiet Pollakki. Wieħed għandu jinnota li l-Artikolu 8 tad-Direttiva 85/337/KEE, kif 
emendata mid-Direttiva 97/11/KE, jirrikjedi li r-riżultati tal-konsultazzjonijiet għadhom 
jitqiesu fil-proċedura tal-kunsens għall-iżvilupp. Barra minn hekk, l-Artikolu 9(1) jirrikjedi li 
meta tittieħed id-deċiżjoni tal-kunsens għall-iżvilupp, l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħmlu disponibbli għall-pubbliku, fosthom, ‘il-kontenut tad-deċiżjoni u kull kondizzjoni 
mehmuża magħha’ kif ukoll ‘ir-raġunijiet u l-kunsiderazzjonijiet ewliena li fuqhom id-
deċiżjoni tkun imsejsa’. Tassew, id-deċiżjoni dwar is-sit tgħid li l-awtorità kompetenti 
pprovdiet għall-parteċipazzjoni pubblika u analizzat il-kummenti mressqa matul il-proċedura. 
Barra minn hekk, id-deċiżjoni u l-kontenut tagħha saru disponibbli għall-pubbliku. 
Għaldaqstant, ir-rekwiżiti tal-Artikoli 8 u 9(1) tad-Direttiva 85/337/KEE, kif emendata mid-
Direttiva 97/11/KE, jidher li ġew irrispettati fil-proċedura tad-deċiżjoni dwar is-sit. 

Rigward l-allegazzjoni li jinbidel il-proġett wara d-deċiżjoni dwar is-sit, id-dokumenti 
pprovduti mill-awtoritajiet Pollakki kkonfermaw li, tassew, ċerti parametri tekniċi tat-triq 
inbidlu fit-tfassil tal-proġett awtorizzat mill-permess tal-bini (i.e. numru ta’ linji tat-traffiku 
minn linji tat-traffiku 2 x 2 kif ġie ppjanat fil-bidu fid-deċiżjoni dwar is-sit għal linji tat-
traffiku 2 x 4 fl-aħħar sezzjoni ta’ 700m qabel salib it-toroq f’‘Prymasa Tysiaclecia’ fil-
permess tal-bini). Skont l-informazzjoni inkluża fir-rapport ambjentali mħejji f’Ġunju 2005 fi 
ħdan il-proċedura tal-permess tal-bini, in-numru tal-linji tat-traffiku nbidel biex jiġi adattat 
għat-traffiku previst. Din il-bidla ma timplikax estensjoni tal-linji tal-fruntieri tal-proġett u, 
għaldaqstant, ma kenitx meħtieġa modifika tad-deċiżjoni dwar is-sit. Huwa importanti li 
wieħed jinnota li l-proġett kien soġġett darbtejn għall-proċedura tal-EIA: i.e. l-ewwel fl-
istadju tad-deċiżjoni dwar is-sit u mbagħad fl-istadju tal-permess tal-bini. Ir-rapport 
ambjentali mħejji fi ħdan il-proċedura tal-permess tal-bini reġa’ evalwa l-effetti tal-proġett 
fuq l-ambjent u kkunsidra l-informazzjoni l-ġdida li saret disponibbli matul it-tħejjija tat-



PE407.974v01-00 10/10 CM\802661MT.doc

MT

tfassil tal-proġett, bħaż-żieda fin-numru tal-linji tat-traffiku fl-aħħar sezzjoni tat-triq.  
Għaldaqstant, il-proġett kif emendat kien soġġett għal evalwazzjoni tal-effetti tiegħu fuq l-
ambjent u l-Kummissjoni ma tistax issib nuqqas ta’ konformità mad-Direttiva 85/337/KEE, 
kif emendata mid-Direttiva 97/11/KE, f’dan ir-rigward. 

Rigward l-eċċess tal-valuri tal-materji f’partiċelli (PM10) u d-dijossidu tan-nitroġenu 
f’Varsavja, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li din il-kwistjoni ma tirrigwardax direttament l-
awtorizzazzjoni tal-proġett tat-triq inkwistjoni. 

L-expressway S-2 minn salib it-toroq f’‘Konotopa’ sa salib it-toroq ‘Lubelska’  

Rigward l-allegazzjoni li l-proġett kien maqsum fi tliet sezzjonijiet u li l-ewwel żewġ 
sezzjonijiet (minn salib it-toroq f’‘Konotopa’ sa salib it-toroq f’‘Lotnisko’ u minn salib it-
toroq f’‘Lotnisko’ sa salib it-toroq f’‘Puławska’) ma kinux soġġetti għall-proċedura ta’ studju 
dwar l-impatt ambjentali, il-Kummissjoni ma sabitx ksur tad-Direttiva EIA fuq il-bażi tad-
dokumenti pprovduti mill-awtoritajiet Pollakki. Mill-ispjegazzjonijiet mibgħuta mill-
awtoritajiet Pollakki, jidher li għalkemm l-expressway inqasmet fi tliet partijiet għal raġunijiet 
tekniċi, kien hemm rapport ambjentali wieħed li tħejja fl-istadju tad-deċiżjoni dwar is-sit li 
evalwa l-impatt tal-expressway S-2 kollha minn salib it-toroq f’‘Konotopa’ sa salib it-toroq 
f’‘Puławska’. Dan ir-rapport intuża matul kull proċedura tal-EIA li twettqet fl-istadju tad-
deċiżjoni dwar is-sit. Barra minn hekk, għas-sezzjoni: minn ‘Lotnisko’ sa ‘Puławska’ kif 
ukoll għas-sezzjoni: minn ‘Konotopa’ sa ‘Lotnisko’ twettqet ukoll il-proċedura tal-EIA fl-
istadju tad-deċiżjoni ambjentali. Għas-sezzjoni: minn ‘Puławska’ sa ‘Lubelska’ il-proċedura 
tal-EIA għadha għaddejja. Għaldaqstant, għalkemm il-proġett inqasam f’sezzjonijiet, kull 
waħda minnhom kienet soġġetta għal EIA u l-effetti kumulattivi ġew ikkunsidrati u evalwati. 
Għaldaqstant, il-Kummissjoni ma sabitx ksur tad-Direttiva EIA. 

Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-Awtoritajiet Pollakki, il-Kummissjoni ma sabitx 
ksur tad-Direttiva EIA fir-rigward tat-tliet proġetti tat-triq imsemmija hawn fuq. 

In-notifika tal-Polonja dwar l-eċċess tal-valuri tal-PM10 u NO2 f’Varsavja ma tirrigwardax 
direttament il-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni għall-proġetti msemmija hawn fuq. 


