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Suġġett: Petizzjoni 1318/2008, imressqa minn Joanna Smolinska, ta’ nazzjonalità 
Pollakka, f’isem l-assoċjazzjoni ambjentali “Stowarzyszenie Milosnikow
Krowiarek”, dwar in-nuqqas ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-
UE b’rabta mat-tħaffir għaż-żrar qrib żona ta’ Natura 2000 fin-nofsinhar 
tal-Polonja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirreferi għax-xogħol ta’ tħaffir li sar qrib iż-żona ta’ Natura 2000 ta’ Pasmo 
Krowiarki (PH020019) sabiex jittieħed iż-żrar. Il-petizzjonanta tindika li dan huwa ksur 
sfaċċat tad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE u 97/11/KE dwar l-istima 
tal-effetti li għandhom ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent. Il-petizzjonanta 
tenfasizza wkoll li ċ-ċittadini kkonċernati ma ġewx ikkonsultati dwar ix-xogħol tat-tħaffir u 
għaldaqstant l-awtoritajiet Pollakki responsabbli huma wkoll ħatja tal-ksur tad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u dik tal-Kunsill tas-26 ta’ 
Mejju 2003 li jipprovdu għal parteċipazzjoni tal-pubbliku dwar it-tfassil ta’ ċerti pjanijiet u 
programmi relatati mal-ambjent u li jemendaw id-Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE u 
96/61/KE rigward l-opinjoni pubblika u l-aċċess għall-ġustizzja. Għalhekk il-petizzjonanta 
tistieden lill-Parlament Ewropew sabiex jintervieni u jevita aktar qerda tal-ambjent naturali 
fiż-żona konċernata.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Minħabba n-natura u l-lok tal-proġett, il-Kummissjoni tikkunsidra li d-direttivi li ġejjin 
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jistgħu jkunu applikabbli: id-Direttiva 2001/42/KE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u 
programmi fuq l-ambjent (Direttiva SEA)¹, id-Direttiva 85/337/KEE² dwar l-istima tal-effetti 
ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent, kif emendata bid-Direttiva 97/11/KE³ u d-
Direttiva 2003/35/KE4 (Direttiva tal-EIA), id-Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-
ħabitats naturali u tal-fawna u flora selvaġġi5 (Direttiva tal-Ħabitats).

Id-Direttiva tal-Istima Ambjentali Strateġika

Id-Direttiva 2001/42/KE tistipula li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li ssir valutazzjoni 
ambjentali għall-pjanijiet u l-programmi li x’aktarx ikollhom effetti ambjentali sinifikanti.
Skont l-Artikolu 3 (2) tad-direttiva, valutazzjoni ambjentali hija obbligatorja għal pjanijiet u 
programmi li huma ppreparati, fost oħrajn, għall-użu tal-art u li jistabbilixxu l-qafas għal 
kunsens futur ta’ żvilupp għall-proġetti elenkati fl-Annessi I u II tad-Direttiva tal-EIA.  
Soġġetti wkoll għal valutazzjoni huma dawk il-pjanijiet u programmi li, minħabba l-effetti 
probabbli tagħhom fuq is-siti ta’ Natura 2000, jaqgħu taħt ir-rekwiżiti tal-Artikoli 6 jew 7 tad-
Direttiva 92/43/KEE, dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġi.

Id-definizzjoni ta’ “pjanijiet u programmi” tkopri wkoll “kwalunkwe modifikazzjoni” li 
ssirilhom. Skont id-direttiva dawk il-pjanijiet u l-programmi li jiddeterminaw l-użu ta’ żoni 
żgħar fil-livell lokali u modifikazzjonijiet insinifikanti għall-pjanijiet u l-programmi elenkati 
fl-Artikolu 3 (2) se jkollhom bżonn valutazzjoni ambjentali biss meta l-Istati Membri 
jistabbilixxu li dawn x’aktarx ikollhom effetti ambjentali sinifikanti, filwaqt li jitqiesu l-
kriterji rilevanti tal-għażla stabbiliti fl-Anness II tad-direttiva. Fil-każ li l-awtoritajiet 
kompetenti jistabbilixxu li x’aktarx ikun hemm dawn l-effetti ambjentali sinifikanti, allura 
għandha ssir valutazzjoni ambjentali.
B’hekk, f’dan il-każ partikolari, l-awtorità kompetenti għandha tissodisfa r-rekwiżiti tad-
Direttiva SEA u tiddetermina jekk il-modifikazzjonijiet tal-pjan eżistenti għall-użu tal-art 
għall-muniċipalità ta’ Kłodzko fil-villaġġ ta’ Zelazno hux se jkollhom effetti sinifikanti fuq l-
ambjent. Jekk l-awtorità kompetenti tiddeċiedi hekk, trid issir valutazzjoni ambjentali. Ir-
rapport ambjentali għandu jkun ippreparat u l-konsultazzjonijiet mal-pubbliku u l-awtoritajiet 
li x’aktarx ikunu kkonċernati minħabba r-responsabilitajiet ambjentali speċifiċi tagħhom 
għandhom jitwettqu bħala parti minn din l-evalwazzjoni. Il-rapport ambjentali, kif ukoll dawk 
l-opinjonijiet espressi matul il-konsultazzjonijiet imsemmija hawn fuq, iridu jittieħdu 
inkonsiderazzjoni matul il-preparazzjoni tal-pjan u qabel l-adozzjoni jew is-sottomissjoni 
tiegħu għall-proċedura leġiżlattiva.

Id-Direttiva tal-Istima tal-Impatt Ambjentali

Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent (id-Direttiva EIA), kif emendata, tistipula li l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, qabel ma jingħata kunsens għall-iżvilupp, proġetti li x’aktarx ikollhom effetti 
sinifikanti fuq l-ambjent minħabba, inter alia, in-natura, id-daqs jew il-lok tagħhom ikunu 
soġġetti għal valutazzjoni tal-effetti ambjentali tagħhom. Dawn il-proġetti huma definiti fl-
Artikolu 4 li jirreferi għall-Annessi I u II tad-direttiva.

Barrieri u xogħol fil-minjieri open-cast  kif ukoll kull bidla jew estensjoni tagħhom jaqgħu 
taħt l-ambitu tad-Direttiva tal-EIA. Għall-proġetti elenkati f’Anness I, valutazzjoni tal-impatt 
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ambjentali hija obbligatorja. Proġetti li jaqgħu taħt l-Anness II għandom ikunu soġġetti għall-
hekk imsejjaħ proċess ta’ “skrining” (l-Artikolu 4(2)-(3) tad-Direttiva EIA), li għandu l-għan 
li jistabbilixxi, jew permezz ta’ analiżi każ b’każ jew permezz ta’ limiti massimi jew kriterji, 
jekk il-proġett hux se jkun soġġett għal valutazzjoni minħabba l-probabilità tal-effetti 
sinifikanti tiegħu fuq l-ambjent billi jitqiesu l-kriterji rilevanti tal-għażla stabbiliti fl-Anness 
III tad-direttiva. Jekk l-awtorità nazzjonali tkun tal-fehma li l-karatteristiċi ta’ proġett ma 
jirrikjedux li jiġi soġġett għal EIA, id-deċiżjoni tagħha irid ikun fiha jew tkun akkumpanjata 
mill-informazzjoni kollha li tagħmilha possibbli li jiġi ċċekkjat li tkun ibbażata fuq skrining 
adegwat u għandha tkun disponibbli għall-pubbliku. Fil-każ fejn l-Istat Membru jiddeċiedi li 
l-proġett se jkollu effetti sinifikanti fuq l-ambjent, irid jitwettaq EIA.

L-EIA jrid jidentifika, jiddeskrivi u jivvaluta b’mod xieraq, l-effetti diretti u indiretti ta’ 
proġett fuq, fost oħrajn, dawn li ġejjin: il-bnedmin, il-fawna u l-flora, l-ilma tal-ħamrija, l-
arja, il-pajsaġġ. Jekk isir l-EIA, għandhom isiru konsultazzjonijiet mal-pubbliku u mal-
awtoritajiet li x’aktarx ikunu kkonċernati minħabba r-responsabbiltajiet ambjentali speċifiċi 
tagħhom. Id-deċiżjoni għall-kunsens tal-iżvilupp għandha tikkunsidra r-riżultati tal-
konsultazzjonijiet imsemmija hawn fuq u tal-informazzjoni pprovduta mill-iżviluppatur lill-
awtoritajiet kompetenti bħala parti mill-proċedura tal-EIA. Finalment, id-deċiżjoni sabiex 
jingħata jew jiġi rrifjutat kunsens għall-iżvilupp għandha tkun disponibbli għall-pubbliku.

Id-Direttivi tal-Ħabitats u l-Għasafar

Fir-rigward tal-attivitajiet li għaddejjin, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6.2 tad-
Direttiva tal-Ħabitats, Stat Membru għandu jieħu l-passi neċessarji biex jevita, fiż-zoni 
speċjali ta’ konservazzjoni, id-deterjorazzjoni tal-ħabitats naturali u l-ħabitats tal-ispeċi li 
għalihom ġew nominati ż-żoni, meta dan l-impatt ikun sinifikanti b’relazzjoni mal-għanijiet 
ta’ din id-Direttiva. Kull pjan jew proġett ġdid li x’aktarx ikollu impatt sinifikanti fuq is-siti 
ta’ Natura 2000 għandu jkun suġġett għal valutazzjoni xierqa tal-implikazzjonijiet tiegħu 
għas-sit dwar l-għanijiet ta’ konservazzjoni tas-sit, kif meħtieġ mill-Artikolu 6.3 tad-Direttiva 
tal-ħabitats.

Il-Kummissjoni trid tenfasizza li qabel ma jiġi awtorizzat il-proġett tal-estensjoni tal-
operazzjonijiet ta’ tħaffir, l-awtoritajiet kompetenti jridu jiżguraw li r-rekwiżiti tal-Artikolu 6 
u, b’mod partikolari, paragrafi 6.3 u 6.4, tad-Direttiva tal-Ħabitats huma ssodisfati. Fuq il-bażi 
tal-valutazzjoni meħtieġa, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddeterminaw jekk hux se 
jkun hemm impatt sinifikanti fuq is-sit. F’dan il-każ, il-proġett jista’ biss jipproċedi fin-
nuqqas ta’ soluzzjonijiet alternattivi jekk huwa ta’ interess pubbliku importanti u billi jiġu 
pprovduti miżuri kumpensatorji biex ipattu għal ħsara lis-sit. Jekk il-proġett x’aktarx ikollu 
impatt negattiv sinifikanti fuq ħabitats jew speċi ta’ prijorità, l-awtoritajiet Pollakki, qabel ma 
japprovaw il-proġett, għandhom jitolbu l-opinjoni tal-Kummissjoni.

Skont l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, jidher li l-barriera eżistenti setgħet ġiet 
utilizzata fis-snin 2006-2008 minkejja l-impatt negattiv tagħha fuq is-Sit ta’ Importanza 
Komunitarja “Pásmo Krowiarki” PLH 020019. Barra minn hekk, l-estensjoni prevista tal-
barriera tinsab ukoll ġewwa l-konfini tas-sit “Pásmo Krowiarki”.
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Fuq il-bażi tal-informazzjoni mressqa, jidher li l-operazzjoni ta’ tħaffir deskritta mill-
petizzjonanta setgħet twettqet mingħajr ma ġew irrispettati r-rekwiżiti tal-Artikolu 6.2 tad-
Direttiva tal-Ħabitats, għaliex l-hekk imsejħa “deċiżjoni ambjentali” ma ġietx mogħtija għall-
operazzjonijiet li saru  matul l-2006-2008. Fil-każ ta’ estensjoni taż-żona tal-operazzjonijiet 
ta’ tħaffir, ibbażata fuq l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta, jidher li l-awtoritajiet 
lokali approvaw tibdil għall-pjan lokali ta’ żvilupp tal-ispazji għalkemm raw l-espansjoni tal-
operazzjonijiet, u minkejja l-impatti negattivi magħrufa lis-sit “Pásmo Krowiarki”,  u 
partikolarment fuq il-ħabitat ta’ prijorità 6210, li jista’ jikkostitwixxi ksur tad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6 (3) u 6 (4) tad-Direttiva tal-Ħabitats u tad-Direttiva SEA.

L-awtoritajiet Pollakki ħadu l-passi meħtieġa biex jissospendu l-permess biex jittieħed iż-żrar 
u talbu li jieqfu l-operazzjonijiet ta’ tħaffir; għalhekk il-ksur possibbli tal-Artikolu 6.2, 
rigward l-attivitajiet ta’ tħaffir li għaddejjin fiż-żona, diġà ġie indirizzat mill-Polonja. L-
estensjoni taż-żona ta’ tħaffir xorta għad trid tiġi awtorizzata mill-awtoritajiet Pollakki, 
minħabba li pjan ta’ żvilupp tal-ispazji ma jikkostitwixxix permess legali biex jittieħed iż-
żrar. Sakemm tittieħed deċiżjoni finali biex titħalla ssir l-estensjoni tal-operazzjonijiet tat-
tħaffir fiż-żona, il-Kummissjoni mhix f’pożizzjoni li tevalwa jekk ir-rekwiżiti stabbiliti mid-
Direttivi tal-Ħabitat u tal-EIA humiex qed jiġu rrispettati jew le. Madankollu, il-Kummissjoni 
se tikkuntattja lill-awtoritajiet relevanti biex titlob tagħrif addizzjonali sabiex tiċċara s-
sitwazzjoni li tikkonċerna l-konformità mal-liġi Komunitarja.

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

Il-kummenti addizzjonali tal-Kummissjoni huma dawn :-

Skont l-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet ambjentali tal-Polonja (Direttorat Ġenerali 
għall-Ħarsien tal-Ambjent), il-permess biex jittieħed iż-żrar mill-barriera qrib ir-raħal ta’ 
Zelazno fi ‘Pasmo Krowiarki’ li huwa sit ta’ Natura 2000 u ta’ importanza komunitarja (SCI) 
(PLH020019) għadu sospiż. Barra minn hekk, l-awtoritajiet ambjentali nazzjonali 
kkonkludew li l-permess għat-teħid taż-żrar ngħata lill-Polonja qabel is-sħubija tagħha mal-
Unjoni Ewropea u, għalhekk, l-obbligu ta’ stima xierqa skont it-tifsira tal-Art. 6(3) tad-
Direttiva tal-Ħabitats ma kienx japplika, u d-Direttorat Ġenerali nieda l-proċedura bil-għan li 
jirrevoka d-deċiżjoni li ttieħdet qabel tal-Voivode biex jitwaqqaf it-teħid taż-żrar. Uħud miċ-
ċittadini tar-raħal ta’ Zelazno oġġezzjonaw għal din il-proċedura u ressqu l-kwistjoni quddiem 
il-Qorti Amministrattiva Reġjonali f’Varsavja, fejn il-każ għadu pendenti.  Il-permess għat-
teħid taż-żrar tal-1999, li huwa s-suġġett tat-tilwima, kien emendat fis-sena 2009 billi tnaqqsu 
d-drittijiet fir-rigward tat-teħid taż-żrar.

L-awtoritajiet ambjentali reġjonali (Direttorat Reġjonali għall-Ħarsien tal-Ambjent) fl-2009 
ħarġu l-hekk imsejħa “deċiżjoni ambjentali” li kienet tispeċifika l-kundizzjonijiet li skonthom 
seta’ jsir it-tħaffir għaż-żrar, filwaqt li jiġu kkunsidrati r-rekwiżiti għall-ħarsien tas-sit ta’ 
Natura 2000 ‘Pasmo Krowiarki’. Madankollu, din id-deċiżjoni ġiet irrevokata minħabba 
diskrepanzi bejn dik id-deċiżjoni u l-pjan eżistenti ta’ żvilupp tal-ispazji lokali għall-
muniċipalità ta’ Klodzko.

Fir-rigward tal-kwistjoni tal-estensjoni futura tal-attivitajiet tat-tħaffir, skont l-informazzjoni li 
ngħatat mid-Direttorat Ġenerali għall-Ħarsien tal-Ambjent, l-estensjoni taż-żona fejn jista’ jsir 
it-tħaffir qed tiġi kkunsidrata mill-awtoritajiet lokali: il-muniċipalità ta’ Klodzko bdiet il-
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proċedura biex tintroduċi tibdil fil-pjan lokali tagħha ta’ żvilupp tal-ispazji.  Il-liġi tal-Polonja 
titlob li l-modifikazzjonijiet fil-pjan jiġu suġġetti għal proċedura ta’ Stima Ambjentali 
Strateġika, inkluża evalwazzjoni tal-impatt fuq siti ta’ Natura 2000. Bħala parti minn tali 
evalwazzjoni, għandu jitħejja r-rapport ambjentali u jsiru l-konsultazzjonijiet mal-pubbliku u 
l-awtoritajiet, inklużi l-awtoritajiet ambjentali. L-awtorità kompetenti li tipprovdi l-opinjoni fi 
ħdan din il-proċedura ser tkun id-Direttorat Reġjonali għall-Ħarsien tal-Ambjent. Ir-rapport 
ambjentali kif ukoll l-opinjonijiet espressi waqt il-konsultazzjonijiet li ssemmew fuq 
għandhom jittieħdu inkonsiderazzjoni qabel l-adozzjoni tal-pjan. Fil-fehma tal-Kummissjoni, 
dan jissodisfa r-rekwiżiti tad-Direttiva 2001/42/KE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u 
programmi fuq l-ambjent (id-Direttiva SEA)1, kif ukoll ir-rekwiżiti tal-Artikolu 6.3. tad-
Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa2

(id-Direttiva tal-Ħabitats) rigward l-evalwazzjoni tal-impatt possibbli fuq in-netwerk Natura 
2000.  

Barra minn hekk, tali pjan ta’ żvilupp tal-ispazji ma jikkostitwixxix ftehim legali biex 
jittieħed iż-żrar, u l-estensjoni taż-żona fejn jista’ jsir it-tħaffir għaż-żrar tirrikjedi permess 
individwali. Qabel jingħata l-kunsens finali, il-proġett għandu jiġi evalwat kif mitlub mid-
direttivi rilevanti.

5. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-8 ta’ Ottubru 2010.

F’April 2010, il-petizzjonanta ġibdet l-attenzjoni tal-Kummissjoni għad-danni kkawżati lit-
tipi ta’ ħabitats 6210 (Mergħat niexfa u medda ta’ art b’siġar mhux żviluppati u sottostrati tal-
ġir) – bejn wieħed u ieħor 3.7 ettari - u 6510 (Mergħat ta’ ħuxlief f’altitudni baxxa) – bejn 
wieħed u ieħor 22 ettaru – li jirriżultaw mill-ħart tal-mergħat biex tinħadem l-art.

Wara t-talba sussegwenti għal iktar informazzjoni tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet ambjentali 
Pollakki ssottomettew informazzjoni aġġornata rigward din il-petizzjoni. Skont l-awtoritajiet 
Pollakki, l-estrazzjoni tal-irħam fil-barriera Zelazno twaqqfet fl-2009. Fis-17 ta’ Frar 2009, l-
hekk imsejħa “deċiżjoni ambjentali” inħarġet għall-proġett, deċiżjoni li permezz tagħha l-
awtoritajiet lokali rrifjutaw l-għoti tal-awtorizzazzjoni għal aktar estrazzjoni tal-irħam fil-
barriera ta’ Zelazno. Dan ir-rifjut kien ibbażat fuq id-diskrepanzi bejn l-applikazzjoni tal-
proġett u l-pjan tal-użu tal-art lokali fir-rigward tal-eleġibilità ta’ wħud miż-żoni koperti mill-
proġett ta’ tħaffir. L-investitur sussegwentement issottometta talba li tintroduċi tibdiliet fil-
pjan tal-użu tal-art, iżda naqas milli jissodisfa r-rekwiżiti formali biex l-applikazzjoni tkun 
ammissibbli (miżata mhux imħallsa). Għaldaqstant, il-proċedura għall-modifika tal-pjan tal-
użu tal-art kienet sospiża. F’każ li l-investitur ikun irid ikompli l-proċedura, il-modifika tal-
pjan tiġi soġġetta għad-Direttiva SEA3, 2001/42/KE, u huwa għandu jinkludi valutazzjoni tal-
pjan fis-siti tan-Natura 2000 u l-konsultazzjoni mal-pubbliku.

Fir-rigward tad-danni kkawżati lit-tipi ta’ ħabitats protetti fis-sit Pasmo Krowiarki, 
(PLH020019), l-awtoritajiet jgħidu li d-dannu sar tassew. Biex titranġa s-sitwazzjoni, skont 
id-deċiżjoni tal-awtoritajiet ambjentali reġjonali f’Wroclaw, is-sidien tal-art fil-komunità ta’ 
Zelazno ntalbu jirranġaw id-dannu li ġie kkawżat u li l-ħabitats jerġgħu jiksbu l-kundizzjoni 

                                               
1 ĠU L 197, 21.07.2001, p. 30-37
2 ĠU L 206, 22.7.1992.
3 ĠU L 197, 21.7.2001, p. 30-37
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oriġinali tagħhom. Bħalissa għaddejja proċedura għal deċiżjoni simili rigward is-sidien tal-art 
fil-komunità ta’ Bystrzyca.


