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Suġġett: Petizzjoni 1277/2008, imressqa minn Zsák Ferenc Tibor u Vicze Csilla, ta’
nazzjonalità Ungeriża, f’isem l-Assoċjazzjoni għall-Ħarsien tal-Ambjent tal-
Lvant tal-Ungerija u l-Grupp ta’ Azzjoni għaċ-Ċittadini tal-Għoljiet Mecsek, 
dwar il-post maħsub għal stazzjon tar-radar militari fuq l-Għolja Tubes

Petizzjoni 0365/2009, imressqa minn Tamás Perlaki, ta’ nazzjonalità 
Ungeriża, dwar in-nomina taż-żona protetta tan-Natura 2000 ta’
Telkibánya/l-Għolja ta’ Kánya bħala żona ta’ interess għad-difiża nazzjonali

1.   Sommarju tal-petizzjoni 1277/2008

Il-petizzjonanti joġġezzjonaw għall-post maħsub għal stazzjon tar-radar militari fuq l-Għolja 
Tubes, u jsostnu li, fit-tfassil tal-leġiżlazzjoni relevanti, il-Gvern Ungeriż kiser il-liġi 
Ewropea, b’mod partikolari d-Direttivi 2001/42/KE (l-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali), 
92/43/KEE (id-Direttiva dwar il-Ħabitats), 79/409/KEE (id-Direttiva dwar il-Konservazzjoni 
tal-Għasafar) u 2000/60/KE (id-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma). Il-petizzjonanti jitolbu lill-
Parlament Ewropew biex jiżgura li jkun hemm konformità mal-liġi Komunitarja u ma jħallix 
li ssir ħsara irreparabbli lill-ambjent. 

          Sommarju tal-petizzjoni 0365/2009

Il-petizzjonant jikkritika d-deċiżjoni tal-awtoritajiet Ungeriżi biex Telkibánya/l-Għolja ta’
Kánya tiġi nominata żona ta’ interess għad-difiża nazzjonali. Il-petizzjonant jargumenta li ż-
żona msemmija qabel għandha tkun sit protett tan-Natura 2000 u Żona Protetta b’mod 
Speċjali permezz tad-Direttiva dwar il-Konservazzjoni tal-Għasafar. Skont il-petizzjonant, id-
deċiżjoni li Telkibánya/l-Għolja ta’ Kánya tiġi nominata bħala żona militari ttieħdet mingħajr 
ġustifikazzjoni adegwata u tmur kontra l-leġiżlazzjoni tal-KE (b’mod partikolari d-Direttiva 
92/43/KE, id-Direttiva 79/409/KE u d-Direttiva 85/337/KE). Il-petizzjonant jikkonsidra li din 
id-deċiżjoni tista’ tilleġittimizza l-użu tal-art u tal-foresta għal skopijiet militari. Huwa 



PE441.075v01-00 2/9 CM\814345MT.doc

MT

jikkundanna l-impatt detrimentali fuq l-ambjent ta’ tali attivitajiet kif ukoll ir-restrizzjoni tal-
aċċess pubbliku għal dokumenti relatati man-nomina tas-sit bħala wieħed ta’ interess għad-
difiża nazzjonali.

2. Ammissibilità

Petizzjoni 1277/2008: Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Frar 2009. 
Petizzjoni 0365/2009: Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Ġunju 2009. 

Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti informazzjoni skont l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Ġunju 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanti jirreferu għall-emenda tas-sena l-oħra għall-Att Ungeriż dwar l-Ippjanar tal-
Kampanja (Att XXVI tal-2003)  li fost l-oħrajn, innomina ‘żoni ta’ interess speċjali għad-
difiża nazzjonali’ f’partijiet tal-pajjiż li jagħmlu parti min-netwerk Natura 2000. Il-
petizzjonanti jallegaw li din il-leġiżlazzjoni l-ġdida ġiet mgħoddija mingħajr ma saret 
Evalwazzjoni Ambjentali Strateġika (Strategic Environmental Assessment: SEA) u għalhekk, 
l-awtoritajiet kisru l-obbligi tagħhom skont il-Direttiva SEA, 2001/42/KE1. Il-petizzjonanti 
jsostnu wkoll li t-termini u kundizzjonijiet tal-Konvenzjoni Aarhus ġew miksura minħabba li 
ma saret ebda konsultazzjoni pubblika waqt it-tħejjija tal-leġiżlazzjoni l-ġdida. Il-
petizzjonanti allegaw ukoll li bl-għażla ta’ żoni ta’ interess speċjali għad-difiża nazzjonali’, l-
awtoritajiet Ungeriżi kisru wkoll id-Direttiva dwar il-Ħabitats, 92/43/KEE2, u d-Direttiva 
dwar l-Għasafar, 79/409/KEE3. Barra minn hekk, il-petizzjonanti jirreferu għall-istazzjon tar-
radar militari li hu ppjanat li jsir fuq l-Għolja Tubes, li tagħmel parti miż-Żona ta’ Protezzjoni 
Speċjali (Special Protection Area (SPA)) ‘Mecsek’ u Sit ta’ Importanza Komunitarja (Site of 
Community Importance (SCI)), li huwa rrappurtat li kien awtorizzat mingħajr valutazzjoni 
xierqa kif mitlub skont l-Artikolu 6 (3) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats. Il-petizzjonanti jsostnu 
li dan il-bini ta’ radar militari aktarx ikollu impatt negattiv sinifikanti fuq l-integrità tas-siti 
Natura 2000 kkonċernati. Barra minn hekk, il-petizzjonanti allegaw ukoll li billi approvaw 
dan il-proġett, l-awtoritajiet kisru wkoll id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma 2000/60/KE4, 
minħabba s-sit konċernat jinsab fil-qalba ta’ sors protett tal-ilma għax-xorb protett għall-belt 
ta’ Pécs li tinsab f’żona ta’ karst fejn jinġabar l-ilma f’Mecsek. Il-petizzjonanti jsostnu li l-
proġett konċernat jista’ jkollu effetti negattivi sinifikanti fuq dan is-sors. Il-petizzjonanti 

                                               
1 Id-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).

2 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/EEC tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-
habitat naturali u tal-fawna u flora servaġġi (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7)

3 Id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-
għasafar selvaġġi (ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1)

4 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 23 ta' Ottubru 2000 
li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 
327, 22.12.2000, p. 1).
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ppreżentaw ukoll ilment separat mal-Kummissjoni dwar il-kwistjonijiet imqajjma fil-
petizzjoni.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Allegat ksur tad-Direttiva SEA rigward l-adozzjoni tal-emenda msemmija għall-Att dwar l-
Ippjanar tal-Kampanja

L-iskop tad-Direttiva SEA hu li jkun żgurat li l-konsegwenzi ambjentali ta’ ċerti pjanijiet u 
programmi jiġu identifikati u evalwati matul l-istadju ta’ tħejjija u qabel ma dawn jiġu 
adottati. Id-direttiva tapplika għal pjanijiet u programmi li jista’ jkollhom effetti sinifikanti 
fuq l-ambjent, kif ukoll għal modifiki tagħhom, li jkunu mħejjija u/jew adottati minn awtorità 
kompetenti jew imħejjija minn awtorità kompetenti għall-adozzjoni permezz ta’ proċedura 
leġiżlattiva u li huma meħtieġa skont dispożizzjonijiet leġislattivi, regolatorji jew 
amministrattivi. Skont l-Artikolu 3(2)(a) tad-Direttiva SEA, evalwazzjoni  ambjentali 
għandha ssir għall-pjanijiet u l-programmi kollha "li huma mħejjija għall-ippjanar tal-bliet u 
tal-kampanja [...] jew għall-użu tal-art, u li joħolqu l-qafas għal kunsens dwar żvilupp 
ġejjieni ta’ proġetti elenkati fl-Annessi I u II tad-Direttiva 85/337/KEE. " L-istess ħaġa 
tapplika għall-adozzjoni ta’ pjanijiet u programmi li jistgħu jaffettwaw is-siti protetti mid-
Direttiva dwar il-Ħabitats, 92/43/KEE, u li għalihom hija meħtieġa evalwazzjoni skont dik id-
direttiva.

L-emenda imsemmija għall-Att dwar l-Ippjanar tal-Kampanja donnu li taqa’ taħt id-
definizzjoni ta’ "pjanijiet u programmi" skont il-Direttiva SEA. Għalhekk, fil-prinċipju, 
kellha titwettaq evalwazzjoni ambjentali strateġika (SEA) mill-awtoritajiet kompetenti 
Ungeriżi, skond il-ħtiġiet ta’ din id-direttiva, qabel l-adozzjoni mill-Parlament Ungeriż. 

Allegat ksur tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus fir-rigward tal-adozzjoni tal-imsemmija emenda 
għall-Att dwar l-Ippjanar tal-Kampanja

Fir-rigward tar-referenza għall-Konvenzjoni ta’ Aarhus, il-Kummissjoni tinnota li din hi 
ftehim internazzjonali ambjentali, abbozzat taħt l-awspiċi tal-UNECE.  Il-Komunità Ewropea 
rratifikat il-Konvenzjoni fl-2005 u issa tifforma parti integrali tal-liġi Komunitarja. Fir-
rigward tal-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid ta’ deċiżjonijiet ambjentali, il-Konvenzjoni 
daħlet fis-seħħ permezz tad-Direttiva 2003/35/KE li temenda d-Direttiva EIA, 85/337/KEE1.  
Id-Direttiva EIA emendata, madankollu, mhix rilevanti għall-każ preżenti minħabba li, kif 
imsemmi hawn fuq, l-imsemmija emenda għall-Att dwar l-Ippjanar tal-Kampanja jidħol fil-
kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva SEA u mhux f’dak tad-Direttiva EIA.  Għalhekk, kellha 
titwettaq konsultazzjoni pubblika matul il-preparazzjoni ta’ din il-leġiżlazzjoni l-ġdida bi qbil 
mal-ħtiġiet relevanti skont id-Direttiva SEA (Artikoli 6, 8 u 9).  Skont din id-direttiva, l-
abbozz ta’ pjan jew programm li għandu jkun soġġett għal evalwazzjoni ambjentali għandu 
jsir disponibbli għall-awtoritajiet responsabbli għall-ambjent u għall-pubbliku. L-awtoritajiet 
u l-pubbliku iridu jkunu jistgħu jesprimu l-fehmiet tagħhom dwar l-abbozz tal-pjan jew 
programm qabel l-adozzjoni tagħhom jew is-sottomissjoni tagħhom għall-proċess leġiżlattiv 
(Artikolu 6). L-opinjonijiet espressi mill-awtoritajiet rilevanti u mill-pubbliku għandhom 
                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti ta’ 
ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40).
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jitqiesu mill-awtorità kompetenti matul il-preparazzjoni tal-pjan jew programm u qabel l-
adozzjoni tagħha (Artikolu 8).  Meta xi pjan jew programm ikun adottat, l-awtoritajiet 
responsabbli għandhom jgħarrfu lill-partijiet kollha li ġew ikkonsultati (Artikolu 9). 

L-informazzjoni sottomessa mal-petizzjoni jindika li l-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq 
tad-Direttiva SEA dwar il-parteċipazzjoni pubblika ma ġewx rispettati totalment waqt il-
preparazzjoni skont l-imsemmija emenda għall-Att dwar l-Ippjanar tal-Kampanja.

Allegat ksur tad-Direttiva dwar il-Ħabitats 92/43/KEE u tad-Direttiva dwar l-Għasafar 
79/409/KEE, fir-rigward tal-adozzjoni tal-emenda msemmija għall-Att dwar l-Ippjanar tal-
Kampanja.

Rigward ir-referenza għad-Direttiva dwar il-Ħabitats u għad-Direttiva dwar l-Għasafar, 
importanti li nsemmu li n-netwerk Natura 2000 mhix maħsuba biex tkun sistema ta’ riservi 
magħluqa totalment, u l-użu multifunzjonali (inklużi l-attivitajiet militari) tas-siti huwa 
wieħed mill-karatteristiċi essenzjali tan-netwerk. Għalhekk, is-sempliċi fatt li ċerti partijiet ta’
xi wħud mis-siti Natura 2000 jiġu ddikjarati bħala “żoni ta’ interess speċjali għad-difiża 
nazzjonali” ma jikkostitwixxix ksur tal-imsemmija direttivi. Dawn id-direttivi ma jeskludux 
il-possibbiltà li siti Natura 2000 jiġu ddikjarati bħala żoni militari u ġestiti mill-korpi militari 
kompetenti. Lanqas ma huwa eskluż li jinbnew faċilitajiet militari, inklużi stazzjonijiet tar-
radar, f’siti Natura 2000 sakemm ir-rekwiżiti relevanti skont l-Artikolu 6(3)(4) tad-Direttiva 
dwar il-Ħabitats jiġu rispettati. 

Allegat ksur tad-Direttivi dwar il-Ħabitats u tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma fir-rigward tal-
istazzjon militari tar-radar li huwa maħsub għall-Għolja Tubes.

L-Għolja Tubes hija parti minn żewġ siti Natura 2000: iż-Żona ta’ Protezzjoni Speċjali 
‘Mecsek’ (ref. HUDD10007) u s-Sit ta’ Importanza Komunitarja ‘Mecsek’(ref. HUDD20030). 
Għalhekk, skond l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, kull pjan jew proġett li mhux 
direttament marbut jew meħtieġ għall-ġestjoni ta’ dawn is-siti imma li x’aktarx ikollu effett 
sinifikanti fuqu għandu jkun suġġett għal evalwazzjoni xierqa tal-implikazzjonijiet għal dawn 
is-siti fid-dawl tal-għanijiet ta’ konservazzjoni tagħhom. L-informazzjoni sottomessa mal-
petizzjoni tindika li tali evalwazzjoni ma saritx f’dan il-każ, minkejja l-impatti negattivi 
potenzjali ta’ dan il-proġett fuq is-siti Natura 2000 konċernati. 

Rigward ir-referenza għad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma, il-Kummissjoni tinnota li wieħed 
mill-għanijiet ta’ din id-direttiva huwa li tiġi żgurata kwalità tajba tal-ilmijiet użati għall-
estrazzjoni ta’ ilma tax-xorb. Artikolu 7 tad-Direttiva jistipula obbligi fir-rigward tal-ħarsien 
tas-sorsi tal-ilma tax-xorb. Għaldaqstant, meta jawtorizza proġetti speċifiċi, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jiżguraw jittieħdu l-miżuri kollha neċessarji sabiex jiġu evitati t-tniġġis 
u d-deterjorament tas-sorsi protetti tal-ilma għax-xorb li jistgħu jiġu affettwati mill-proġett 
partikolari. 

Konklużjonijiet

Fuq il-bażi tat-tagħrif li rċeviet, il-Kummissjoni qajmet il-kwistjoni tal-applikazzjoni tal-
biċċiet relevanti tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE taħt iċ-ċirkostanzi mqajma fil-petizzjoni 
mal-awtoritajiet Ungeriżi direttament. 
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L-awtoritajiet Ungeriżi wieġbu lill-Kummissjoni, u bħalissa għaddejja evalwazzjoni tat-
tweġiba bil-għan li jiġi ddeterminat jekk l-awtoritajiet ossetvawx il-direttivi ambjentali 
relevanti tal-UE.

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet debitament infurmat  dwar 
kwalunkwe żviluppi f’dan il-każ.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010 għall-petizzjoni 365/2009

Il-petizzjonant jagħmel allegazzjonijiet dwar l-użu militari illegali ta’ żona (Telkibánya/l-
Għolja ta’ Kánya) li tagħmel parti minn Żona Speċjali Protetta msemmija “Zempléni-hegység 
a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel” (ref. HUBN10007) li ntgħażlet skont id-
Direttiva tal-Għasafar1 bħala parti min-netwerk Natura 2000 tal-UE. Skont il-petizzjonant, l-
użu militari kontinwu taż-żona għandu impatt ta’ ħsara fuq is-sit Natura 2000 imsemmi u, 
għalhekk, inkisru r-rekwiżiti relevanti tad-Direttva tal-Ħabitats2 tal-UE. 

Il-petizzjonant jallega wkoll ksur ta’ diversi direttivi ambjentali tal-UE u l-Konvenzjoni ta’ 
Aarhus b’rabta mal-emenda riċenti adottata għall-Att Ungeriż tal-Ippjanar tal-Pajjiż 
Nazzjonali (minn issa ’l quddiem: l-emenda tal-Att OTrT) li, inter alia, innomina ’l hekk 
imsejħa ‘żoni ta’ interess speċjali għad-difiża nazzjonali’ li sa ċertu punt jikkoinċidu ma’ siti 
tan-netwerk Natura 2000. B’mod speċifiku, il-petizzjonant jirreferi għall-għażla ta’
Telkibánya/l-Għolja ta’ Kánya bħala żona ta’ interess speċjali fid-difiża nazzjonali li fil-
fehma tiegħu tikser diversi liġijiet ambjentali tal-UE inklużi d-Direttiva SEA3, id-Direttiva 
EIA kif emendata4, id-Direttivi tal-Għasafar u tal-Ħabitats, id-Direttiva dwar l-Aċċess 
Pubbliku għat-Tagħrif Ambjentali5 kif ukoll id-dispożizzjonijiet relevanti tal-Konvenzjoni ta’ 
Aarhus.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

L-ewwel nett, il-Kummissjoni tixtieq tirrimarka li l-kwistjonijiet imsemmija fil-petizzjoni 
diġà kienu soġġetti għal investigazzjoni dettaljata mis-servizzi tal-Kummissjoni wara l-wasla 
ta’ ilment separat mill-petizzjonant f’Ottubru 2008. L-ilment ġie reġistrat u investigat, u l-
petizzjonant kien infurmat kif dovut dwar ir-riżultat tal-proċedura inklużi s-sejbiet relevanti 
tal-Kummissjoni permezz tal-ittri tas-16 ta’ April 2009 u tal-1 ta’ Lulju 2009. Billi l-
Kummissjoni ma setgħet tidentifika l-ebda ksur potenzjali tal-leġiżlazzjoni ambjentali 

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 2009/147/KE tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar 

selvaġġi; ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7-25
2 Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tat-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-

fawna u l-flora selvaġġa; ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7-50
3 Id-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. 30–37
4 Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati 

fuq l-ambjent kif emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE tat-3 ta’ Marzu 1997 u d-Direttiva 
2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003

5 Id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-aċċess 
pubbliku għat-tagħrif ambjentali li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/313/KEE; ĠU L 41, 14.2.2003, p. 
26
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relevanti tal-UE, il-fajl tal-ilment ingħalaq f’Awwissu 2009. 

Fir-rigward tal-kwistjonijiet speċifiċi msemmija fil-petizzjoni, il-Kummissjoni tagħmel il-
kummenti li ġejjin.

- Allegat ksur tad-Direttiva tal-Ħabitats fir-rigward tal-użu militari kontinwu taż-żona 
Telkibánya/tal-Għolja Kánya:

Il-petizzjonant isostni li l-allegat użu militari kontinwu taż-żona, qed ikompli jħassar is-sit 
tan-Natura 2000 inkwistjoni u jirreferi għall-ksur tal-Artikolu 6(2) tad-Direttiva tal-Ħabitats 
f’dan ir-rigward. 

Il-Kummissjoni tinnota li skont l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva tal-Ħabitats, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu sistema ġenerali ta’ protezzjoni għas-siti tan-Natura 2000 bl-għan li 
jiġi evitat id-deterjorament u t-tfixkil li jista’ jkollhom effetti sinifikanti fid-dawl tal-objettivi 
ta’ konservazzjoni ta’ din id-Direttiva.

Abbażi tal-informazzjoni mressqa mill-petizzjonant, il-Kummissjoni talbet aktar 
informazzjoni mill-awtoritajiet Ungeriżi fir-rigward tal-miżuri meħuda skont l-Artikolu 6(2) 
tad-Direttiva tal-Ħabitats bl-għan li jiġu evitati d-deterjorazzjoni tal-ħabitats u t-tfixkil 
sinifikanti tal-ispeċi fiż-żona. B’mod partikolari, intalbet informazzjoni dwar l-użu militari 
attwali taż-żona inklużi l-impatti negattivi potenzjali tiegħu fuq l-integrità tas-sit Natura 2000
ikkonċernat.

Skont l-informazzjoni li waslet mill-awtoritajiet Ungeriżi, il-bażi militari ta’ trażmissjoni li 
tinsab fuq l-Għolja Kánya twettaq kompiti passivi b’effetti minimi fuq l-ambjent naturali tal-
madwar. L-awtoritajiet qalu li l-istabbiliment ma jarmix sustanzi ta’ tniġġis, u lanqas ma 
joħloq ostaklu għall-implimentazzjoni u t-twettiq tal-objettivi ta’ konservazzjoni tad-direttiva. 
L-awtoritajiet huma tal-fehma li l-opinjonijiet dwar problemi sinifikanti fir-rigward tal-
protezzjoni tan-natura li jirriżultaw mill-użu militari kurrenti taż-żona (u b’mod partikolari 
dak tat-triq tal-foresta) m’għandhomx bażi soda. L-awtoritajiet qalu li n-numru massimu ta’
persunal li jaħdem fl-istess ħin fil-bażi ta’ trażmissjoni ma jaqbiżx il-15 u huma jagħmlu biss 
attivitajiet ta’ riċerka li jinvolvu traffiku limitat ħafna (jiġifieri 5 vetturi darbtejn kuljum). L-
awtoritajiet żiedu wkoll li huma kienu lesti jeżaminaw il-possibilità li jiġu introdotti 
restrizzjonijiet tat-traffiku fiż-żona.

Wara l-analiżi tal-informazzjoni sottomessa mill-petizzjonant u tal-informazzjoni 
kumplimentari provduta mill-awtoritajiet nazzjonali, il-Kummissjoni ma kinitx kapaċi 
tikkonkludi li l-użu militari attwali taż-żona seta’ wassal għad-deterjorazzjoni tal-ħabitat jew 
għat-tfixkil sinifikanti ta’ dawk l-ispeċijiet tal-għasafar li wasslu biex din iż-żona tiġi 
nominata fin-netwerk Natura 2000. Għalhekk, il-Kummissjoni ma tista’ tikkonferma l-ebda 
ksur tal-Artikolu 6(2) tad-Direttiva tal-Ħabitats.

Fir-rigward tas-sistema ta’ protezzjoni tas-sit Natura 2000 inkwistjoni, il-Kummissjoni hija 
konxja li diġà kienet għaddejja l-proċedura għat-tfassil ta’ pjan ta’ manutenzjoni għal dan is-
sit skont l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva tal-Ħabitats. Huwa mifhum li fi ħdan il-qafas tal-
preparamenti ta’ dan il-pjan, kellha titħejja evalwazzjoni tal-fatturi ta’ riskju, tal-użu 
preċedenti u futur tat-territorju u kellu jitwettaq stħarriġ tal-popolazzjoni tal-għasafar fiż-żona. 
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- L-allegat ksur ta’ diversi direttivi ambjentali tal-UE u l-Konvenzjoni ta’ Aarhus f’rabta mal-
adozzjoni tal-emenda tal-Att OTrT u n-nomina ta’ Telkibánya/tal-Għolja Kánya bħala żona 
ta’ interess speċjali għad-difiża nazzjonali:

Il-petizzjonant jirreferi għall-allegat ksur tad-Direttiva SEA f’rabta mal-adozzjoni tal-emenda 
riċenti tal-Att OTrT li, fost affarijiet oħra, għażlet ’l hekk imsejħa ‘żoni ta’ interess speċjali 
għad-difiża nazzjonali’ li sa ċertu punt jikkoinċidu ma’ siti tan-netwerk Natura 2000. Skont il-
petizzjonant, l-emenda tal-Att OTrT imsemmija ġiet adottata mingħajr ma twettqet 
evalwazzjoni ambjentali strateġika (SEA) li hija rekwiżit legali qabel l-adozzjoni ta’ tali 
pjanijiet skont id-Direttiva SEA. 

Il-Kummissjoni tinnota li din il-kwistjoni kienet ukoll is-suġġett ta’ petizzjoni oħra, jiġifieri, 
petizzjoni Nru 1277/2008. Mingħajr ma tirrepeti l-kummenti u l-osservazzjonijiet kollha 
magħmula fil-komunikazzjonijiet preċedenti tagħha fir-rigward ta’ dik il-petizzjoni, il-
Kummissjoni tixtieq ittenni li abbażi tal-informazzjoni li waslet mill-awtoritajiet Ungeriżi, 
jidher li twettqet evalwazzjoni ambjentali strateġika (SEA) skont id-Direttiva SEA qabel ma l-
emenda tal-Att OTrT imsemmija ġiet sottomessa għal adozzjoni permezz ta’ proċedura 
leġiżlattiva mill-Parlament. L-awtoritajiet Ungeriżi provdew lill-Kummissjoni informazzjoni 
dettaljata dwar il-proċeduri li ġew segwiti, inkluża l-informazzjoni dwar il-parteċipazzjoni 
pubblika waqt il-preparamenti għall-emenda imsemmija. Abbażi ta’ dan, il-Kummissjoni ma 
kinitx kapaċi tidentifika l-allegat ksur fl-applikazzjoni tad-Direttiva SEA.

Speċifikament, fir-rigward tan-nomina tal-hekk imsejħa ‘żoni ta’ interess speċjali għad-difiża 
nazzjonali’ li sa ċertu punt jikkoinċidu ma’ siti tan-netwerk tan-Natura 2000, il-Kummissjoni 
tifhem li l-inklużjoni ta’ dawn is-siti fl-emenda tal-Att OTrT imsemmi kienet proposta biss 
aktar tard fl-istadju tal-proċedura tat-teħid tad-deċiżjoni meta r-rapport ambjentali mitlub 
skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva SEA kien diġà twettaq u l-pubbliku kien ġie kkonsultat. Il-
Kummissjoni tifhem li l-inklużjoni ta’ dawn iż-żoni fl-emenda tal-Att OTrT ma kinetx 
preċeduta b’aġġornament/reviżjoni tar-rapport ambjentali u b’konsultazzjoni pubblika
sussegwenti. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni tinnota li għalkemm id-Direttiva SEA ma 
titlobx b’mod espliċitu li t-tibdiliet li saru fil-pjan waqt il-preparament tiegħu jiġu segwiti 
mill-modifika korrispondenti tar-rapport ambjentali, huwa loġiku li wieħed iqis fid-dawl tal-
objettivi tad-direttiva, li modifika bħal din għandha tkun soġġetta għal evalwazzjoni skont l-
Artikolu 5 jekk tinvolvi fiha nnifisha effetti ambjentali sinfikanti li għadhom ma ġewx 
evalwati. 

Madankollu, fir-rigward tan-nomina ta’ ‘żoni ta’ interess speċjali għad-difiża nazzjonali’, il-
Kummissjoni ma setgħetx tidentifika l-effetti ambjentali sinfikanti li x’aktarx kien hemm, li 
għadhom mhumiex evalwati u li kieku jitolbu aġġornament/reviżjoni tas-SEA. F’dan il-
kuntest, il-Kummissjoni tinnota li d-direttivi tan-natura tal-UE ma jeskludux il-possibilità li 
jiġu nominati partijiet mis-siti Natura 2000 bħala żoni militari mmaniġġjati mill-korpi militari 
relevanti. Ovvjament, is-sistema ta’ protezzjoni legali applikabbli skont id-direttivi tan-natura 
tal-UE għandha tiġi rispettata fir-rigward ta’ dawn iż-żoni wkoll. Għaldaqstant, il-
Kummissjoni tixtieq ukoll tinforma lill-Kumitat li skont l-informazzjoni li waslet mill-
awtoritajiet Ungeriżi, in-nomina ta’ ‘żoni ta’ interess speċjali għad-difiża nazzjonali’ tirreferi 
biss u esklussivament għal żoni eżistenti ta’ interess militari, jiġifieri ma tiddefinix proġetti ta’
investiment li għandhom jiġu implimentati fil-futur. L-awtoritajiet urew li l-għan tan-nomina 
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ta’ żoni militari fl-OTrT kien li jiġi prevenut żvilupp addizzjonali bi skopijiet differenti f’żoni 
militari eżistenti. Jidher evidenti wkoll minn kjarifiki provduti mill-awtoritajiet li s-sistema ta’
protezzjoni legali skont l-Artikolu 6 tad-Direttiva tal-Ħabitats tkompli tkun applikabbli għas-
siti Natura 2000 affettwati miż-’żoni ta’ interess speċjali għad-difiża nazzjonali’ nominati. 

F’dak li jirrigwarda n-nomina ta’ Telkibánya/tal-Għolja Kánya, il-petizzjonant isotni li din 
mhux talli tmur kontra d-Direttiva SEA msemmija hawn fuq iżda wkoll kontra diversi liġijiet 
ambjentali oħra tal-UE inklużi d-Direttivi tal-Għasafar u tal-Ħabitats, id-Direttiva EIA, id-
Direttiva dwar l-Aċċess Pubbliku għal Tagħrif Ambjentali kif ukoll mad-dispożizzjonijiet 
relevanti tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus.

Bħala risposta għal dawn l-allegazzjonijiet, il-Kummissjoni tixtieq l-ewwel nett tisħaq għal 
darb’oħra li n-nomina ta’ partijiet mis-siti Natura 2000 bħala żoni ta’ difiża użati minn korpi 
militari fiha nnifisha ma tikkostitwixxix ksur tad-direttivi tan-natura tal-UE msemmijin hawn 
fuq. Wieħed ta’ min jinnota li n-netwerk Natura 2000 mhux intenzjonat li jkun sistema ta’
riservi magħluqa għalkollox u l-użu multifunzjonali (inklużi l-attivitajiet militari) tas-siti 
huwa wieħed mill-karatteristiċi essenzjali tan-netwerk.

It-tieni, fir-rigward tar-referenza għall-ksur tad-Direttiva EIA, ta’ min wieħed jinnota li l-
qasam ta’ applikazzjoni ta’ dik id-direttiva jkopri proġetti speċifiċi (jiġifieri dawk elenkati 
skont l-Annessi I u II tad-direttiva) li x’aktarx ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent.
Madankollu, l-att tan-nomina ta’ Telkibánya/tal-Għolja Kánya bħala ‘żona ta’ interess 
speċjali għad-difiża nazzjonali’ mhux proġett li jaqa’ fl-ambitu tad-Direttiva EIA. Għalhekk, 
id-Direttiva EIA mhix relevanti għall-każ preżenti. 

Fir-rigward tal-applikabilità tad-direttiva EIA, il-petizzjonant jallega wkoll li ż-żona 
kkonċernata bħalissa hi proprjetà privata klassifikata bħala art għall-foresta skont ir-reġistru 
tal-art u, għalhekk, l-użu militari taż-żona preżenti huwa illegali u jmur kontra diversi liġijiet 
nazzjonali. Il-petizzjonant huwa tal-fehma li l-prekondizzjoni biex din iż-żona terġa’ tiġi 
klassifikata bħala żona ta’ interess speċjali fid-difiża nazzjonali skont l-emenda tal-Att OTrT 
hija l-istrutturar mill-ġdid ta’ bini ta’ oqsma rurali li huwa tabilħaqq tip ta’ proġett elenkat fl-
Anness II tad-Direttiva EIA. 

Fir-rigward ta’ din il-kwistjoni speċifika, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li hi mhix 
f’pożizzjoni li tinvestiga jekk l-użu militari kontinwu taż-żona kkonċernata huwiex 
f’konformità mar-rekwiżiti tal-liġijiet nazzjonali relevanti u li tiddetermina liema tip ta’ użu 
huwa legali jew mhux kont il-liġi nazzjonali. Il-Kummissjoni tinnota li tali investigazzjoni 
tista’ tkun soġġetta għal proċedura quddiem il-qrati nazzjonali, u minn sottomissjoni 
preċedenti tal-petizzjonant, jidher li proċediment legali li jkopri dawn il-kwistjonijiet 
għaldaqstant għadu għaddej quddiem il-Qorti Metropolitana ta’ Budapest.

Fir-rigward tar-referenza għad-Direttiva dwar l-Aċċess Pubbliku għal Tagħrif Ambjentali, il-
Kummissjoni tinnota li din id-direttiva tinkludi dispożizzjonijiet dwar l-aċċess għall-
informazzjoni ambjentali fuq talba (inklużi l-eċċezzjonijiet meta tali talba tista’ tkun rifjutata) 
u t-tixrid ta’ informazzjoni ambjentali. Fir-rigward tal-allegat ksur ta’ din id-direttiva f’dak li 
għandu x’jaqsam man-nomina ta’ Telkibánya/tal-Għolja Kánya, il-Kummissjoni tinnota li l-
petizzjonant għadu ma provdiex informazzjoni li turi li kwalunkwe talba għall-aċċess għall-
informazzjoni ambjentali ġiet rifjutata b’mod illegali mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. 
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Għalhekk, abbażi tal-petizzjoni, mhux possibbli li l-Kummissjoni tidentifika ksur potenzjali 
ta’ din id-direttiva.

Fl-aħħar nett, f’dak li jirrigwarda l-Konvenzjoni ta’ Aarhus, ta’ min wieħed jinnota li, 
minħabba li din hi konvenzjoni internazzjonali, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda setgħa li 
tindirizza l-allegat ksur tad-dispożizzjonijiet stipulati fiha. Hemm Kumitat ta’ Konformità 
għall-Konvenzjoni li jista’ jqajjem tali kwistjonijiet. Madankollu, fil-livell tal-UE hemm żewġ 
direttivi li jimplimentaw aspetti tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus; b’mod partikolari d-Direttiva 
2003/4/KE dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali (imsemmija hawn fuq) u d-
Direttiva 2003/35/KE li tipprovdi għall-parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil ta’ ċerti 
pjani u programmi li għandhom x’jaqsmu mal-ambjent, inter alia, emendat id-Direttiva EIA 
billi ġie introdott l-aċċess għad-dispożizzjonijiet tal-ġustizzja tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus fir-
rigward ta’ proġetti soġġetti għal proċedura ta’ evalwazzjoni tal-impatt ambjentali (ara l-
Artikolu 10a tad-Direttiva EIA emendata). Madankollu, kif spjegat hawn fuq, id-Direttiva 
EIA ma jidhirx li hija relevanti għall-każ preżenti u l-Kummissjoni lanqas ma setgħet 
tidentifika xi ksur potenzjali tad-Direttiva dwar l-Aċċess Pubbliku għat-Tagħrif Ambjentali.

Konklużjonijiet

Wara evalwazzjoni tal-informazzjoni kollha li tpoġġiet għad-dispożizzjoni mill-petizzjonant u 
tal-informazzjoni ulterjuri li waslet mill-awtoritajiet Ungeriżi, il-Kummissjoni ma setgħetx 
issib evidenza ta’ ksur potenzjali tal-leġiżlazzjoni ambjentali relevanti tal-UE fir-rigward tal-
kwistjonijiet imqajma. 

Il-Kummissjoni ssemmi wkoll li s-sottomissjoni addizzjonali tal-petizzjonant tat-3 ta’ Ottubru 
2009, li tikkritika l-proċedura tal-Kummissjoni relatata mal-investigazzjoni tal-fajl tal-ilment 
tiegħu ma tinkludi l-ebda informazzjoni ġdida li setgħet ikkawżat lill-Kummissjoni tibdel l-
opinjoni tagħha rigward is-sejbiet tagħha. Il-Kummissjoni tieħu nota tan-nuqqas ta’
sodisfazzjon tal-petizzjonant bir-riżultat tal-investigazzjoni tal-Kummissjoni. Madankollu, 
tqis li hija aġixxiet kompletament f’konformita mal-Kodiċi ta’ Mġiba Amministrattiva Tajba 
u mal-proċeduri interni tagħha relatati mat-trattament tal-ilmenti.


