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Suġġett: Petizzjoni 0897/2007 imressqa minn Janusz Wilczynski, ta’ nazzjonalità 
Pollakka, dwar in-nuqqas ta’ konformità mill-awtoritajiet Pollakki mad-
Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sehem il-
pubbliku fit-tfassil ta’ ċerti pjani u programmi marbutin mal-ambjent u d-
Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE dwar l-evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti 
proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, fil-każ ta’ proġett ta’ bini ta’ triq 
fin-Nofsinhar tal-Polonja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għall-proġett ta’ triq arterjali A-4 mill-fruntiera tal-Polonja mal-
Ġermanja sal-fruntiera mal-Ukraina li l-biċċa minn Zgorzelec-Krzyzowa se tolqot ħażin lill-
proprjetajiet tal-petizzjonant f’Nowogrodziec u f’Boleslawiec (Silesja t’Isfel). Il-petizzjonant 
isostni li meta l-awtoritajiet ta’ Silesja t’Isfel approvaw il-proġett, kisru għadd kbir ta’ 
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jipprovdu 
l-parteċipazzjoni tal-pubbliku dwar it-tfassil ta’ ċerti pjani u programmi relatati mal-ambjent u 
d-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE dwar l-evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti privati u 
pubbliċi fuq l-ambjent. Il-petizzjonant isostni li ksur bħal dan tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-
UE huwa komuni fil-Polonja u jargumenta li d-direttiva dwar l-istudju tal-impatt ambjentali 
nkisret fil-każ tal-estensjoni tat-triq arterjali A-2 li tgħaddi mis-subborg ta’ Ursynów 
f’Varsavja. Għal dan il-għan qiegħed jitlob li jittieħdu passi mill-Parlament Ewropew li 
jiżguraw il-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE f’dawn l-inħawi b’mod ġenerali u b’mod 
partikolari fir-rigward tax-xogħol ta’ bini li qiegħed isir bejn Zgorzelec u Krzyzowa.
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2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Frar 2008.  Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

Il-petizzjoni hija dwar il-kostruzzjoni ta’ sezzjoni ġdida tal-awtostrada A-4 minn Zgorzelec sa 
Krzyzowa. 

Il-petizzjonant isostni li, matul il-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni ambjentali għall-kostruzzjoni 
tal-proġett inkwistjoni, l-awtoritajiet Pollakki kisru d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-
Kunsill 85/337/KEE1 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, 
kif emendata mid-Direttiva 2003/35/KE li tipprovdi għall-parteċipazzjoni pubblika rigward it-
tfassil ta’ ċerti pjani u programmi li għandhom x’jaqsmu mal-ambjent u li temenda d-Direttivi 
tal-Kunsill 85/337/KEE u 96/61/KE rigward il-parteċipazzjoni pubblika u l-aċċess għall-
ġustizzja u 96/61/KE (aktar ’il quddiem id-Direttiva EIA). Il-petizzjonant huwa tal-opinjoni li, 
billi huwa s-sid tal-art fejn se jsir il-proġett tal-investiment, għandu jkun ikkunsidrat bħala 
‘pubbliku konċernat’ taħt id-definizzjoni fid-direttiva. Konsegwentement, hu jsostni li d-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva EIA dwar l-informazzjoni għall-pubbliku (imsemmija Artikoli 
6(2), (4) u (5) kif ukoll Artikolu 9 u 10a) kienu miksura mill-Polonja għax l-awtoritajiet 
Pollakki naqsu li jinfurmawh u l-Komunità lokali dwar id-deċiżjoni ambjentali ta’ Voivode (l-
awtorità tad-distrett) tad-9 ta’ Novembru 2006, minħabba li ma kienx offrut opportunità 
effettiva biex jipparteċipa fil-proċeduri amministrattivi rikjesti mid-direttiva. Partikularment, 
il-petizzjonant isostni li l-informazzjoni rigward id-deċiżjoni ta’ Voivode ma kinitx 
ippubblikata fl-ebda ġurnali lokali li jinqraw madwar id-dinja (eż. Slowo Polskie, Gazeta 
Wroclawska), u barra dan, ma kienx hemm avviżi impustati fil-muniċipalitajiet ta’ 
Nowogrodziec u Boleslawiec rigward l-investiment inkwistjoni, skont il-petizzjonant, huma 
mezzi li jintużaw ta’ spiss biex jinfurmaw lill-pubbliku fir-reġjun. Il-petizzjonant iqajjem il-
kwistjoni li x-xogħlijiet tal-kostruzzjoni bdew qabel ix-xiri tal-art tiegħu mill-Istat.

Il-Kummissjoni tixtieq turi li hawn reġistrat ilment rigward il-kwistjoni ta’ parteċipazzjoni 
pubblika dwar l-investiment inkwistjoni. 

L-Istudju tal-Impatt Ambjentali
Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva EIA jirreferu, inter alia, għall-istudju tal-impatt ambjentali 
għal proġetti ta’ kostruzzjoni tat-toroq. Il-konsultazzjoni pubblika hija element importanti 
għal din il-proċedura. Madankollu skont il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja (il-każ C-396/92, Bund Naturschutz; il-każ C-81/96 Haarlemmerliede), id-Direttiva 
EIA ma tapplikax fejn il-proċedura tal-kunsens tal-iżvilupp bdiet qabel id-data tad-dħul fis-
seħħ tad-direttiva.

Il-Kummissjoni evalwat fid-dettall l-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant, kemm bħala 
parti mill-petizzjoni u kemm bħala lment. Jidher mid-dokumenti preżentati li l-proċedura tal-
investiment bdiet fin-nofs tad-disgħinijiet, għalhekk il-proċedura tal-kunsens għall-proġett 
bdiet ħafna qabel id-data tad-dħul fis-seħħ tad-Direttiva EIA għall-Polonja, li kienet fl-1 ta’ 
                                               
1 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40-48
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Mejju 2004.

Barra dan, il-Kummissjoni tixtieq tinforma lill-Parlament Ewropew li diġà bdiet proċedura 
dwar il-ksur tal-liġi rigward id-dispożizzjonijiet ta’ konsultazzjoni pubblika minħabba li r-
rekwiżiti tad-Direttiva EIA mhumiex rispettati totalment skont id-dispożizzjonijiet tal-Liġi 
Pollakka. Huwa importanti li jkun enfasizzat li dan huwa każ ġenerali ta’ nonkonformità, li 
mhuwiex relatat ma’ proġett speċifiku. Ittra ta’ Notifika Formali (l-ewwel twissija bil-miktub) 
dwar il-kwistjoni kienet indirizzata lill-Polonja fl-4 ta’ Lulju 2006. L-awtoritajiet Pollakki 
wieġbu fl-4 ta’ Settembru 2006. Wara li kienet evalwata r-risposta Pollakka bħala mhux 
sodisfaċenti, il-Kummissjoni ħarġet Opinjoni Motivata (it-tieni twissija bil-miktub) fid-29 ta’ 
Ġunju 2007. 

Involviment tal-finanzjament tal-UE 

Rigward il-kwistjoni tal-finanzjament tal-Komunità, li qajjem il-petizzjonant fl-ilment, il-
Kummissjoni se tieħu ħsieb li, biex jingħataw il-fondi tal-UE, id-dispożizzjonijiet tal-liġi 
ambjentali tal-UE, inklużi l-proċeduri ta’ konsultazzjoni pubblika tad-Direttiva EIA, 
għandhom ikunu f’konformità magħhom. Il-‘Kostruzzjoni tal-awtostrada A-4, sezzjoni 
Zgorzelec – Krzyzowa’ kienet approvata għall-finanzjament ma’ ħaddieħor mill-Fondi tal-
Koeżjoni taħt referenza 2004/PL/16/C/PT/004 fl-2004. Madankollu, minħabba li l-proċeduri 
rikjesti mid-Direttiva EIA ma kinux kompluti meta l-proġett kien mogħti għall-finanzjament 
ma’ ħaddieħor għall-Kummissjoni Ewropea f’Awwissu 2004, il-pagamenti saru kondizzjonali 
għall-obligazzjoni tal-Istati Membri biex il-Kummissjoni Ewropea jkollha l-evidenza ta’ 
konformità mad-Direttiva EIA. S’issa, l-Awtoritajiet Pollakki ma tawx biżżejjed 
informazzjoni li turi konformità mad-dispożizzjonijiet prinċipali tad-Direttiva EIA u, 
konsegwentement, ma sar l-ebda ħlas mill-Fondi ta’ Koeżjoni għal dan il-proġett. Meta l-
informazzjoni tingħata mill-awtoritajiet Pollakki, din tkun evalwata fid-dettall rigward il-
konformità mar-regoli ambjentali tal-UE qabel xi ħruġ mill-Fondi tal-Komunità.

Kwistjoni ta’ kumpens għall-art 

Il-Kummissjoni tixtieq tosserva li l-kwistjoni ta’ kumpens għall-art u l-fatt li x-xogħlijiet ta’ 
kostruzzjoni bdew qabel ix-xiri tal-art, ma taqax taħt il-kamp ta’ kompetenza tal-Kummissjoni 
billi l-kwistjoni taqa’ kollha kemm hi fi ħdan ir-responsabilità tal-Istati Membri. 

Konklużjonijiet

Fejn il-petizzjoni tidentifika problemi rigward id-dispożizzjonijiet ta’ konsultazzjoni pubblika 
tad-Direttiva EIA, il-Kummissjoni diġà ħadet azzjoni dwar il-fatt li m’hemmx konformità 
bejn id-dispożizzjonijiet Pollakki u r-rekwiżiti tad-Direttiva EIA dwar il-parteċipazzjoni 
pubblika. Il-Kummissjoni tifhem li l-awtoritajiet Pollakki bħalissa qegħdin iħejju abbozz ta’ 
proposta leġiżlattiva, bil-għan li tindirizza l-allegazzjonijiet tal-Kummissjoni li ssemmew fl-
Opinjoni Motivata.

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

F’ittra tal-10 ta’ Awwissu 2009 li ntbagħet b’faks lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-10 ta’ 
Settembru 2009, il-petizzjonant ippreżenta dokumenti ġodda dwar il-petizzjoni. Fl-ittra, il-
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petizzjonant esprima d-diżappunt tiegħu bl-azzjoni tal-Kummissjoni u qal li d-deċiżjoni tal-
Kummissjoni li tagħlaq il-każ kienet prematura billi ma nħareġ l-ebda kunsens ambjentali 
għall-proġett inkwistjoni u barra minn hekk, ma kien offrut l-ebda kumpens għall-proprjetà 
tal-petizzjonant. Fuq il-bażi ta’ dak li ntqal qabel, il-petizzjonant talab l-intervent tal-
Parlament Ewropew. 
Il-petizzjonant hemeż ukoll l-ittra tiegħu tal-21 ta’ Awwissu 2009, indirizzata lill-
Kummissjoni, li fiha stieden lill-Kummissjoni Ewropea biex tobbliga lill-Polonja biex ma 
tibqax tuża l-awtostrada A-4 minn Zgorzelec sa Krzyżowa, fuq il-bażi tal-istess premessi 
bħalma ssemmew hawn fuq (nuqqas ta’ kunsens ambjentali għall-proġett inkwistjoni) u bl-
affermazzjoni li seħħ ksur tad-Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa1. Fl-aħħar nett, il-petizzjonant qal li, sal-lum il-ġurnata, l-
investitur ma xtrax il-proprjetà li fiha sar l-investiment. 

Wieħed għandu jinnota li fl-ittri tal-10 u l-21 ta’ Awwissu 2009 ġie spjegat lill-Kummissjoni 
Ewropea tħassib simili għal dak deskritt qabel. 

Qabel ma tippreżenta l-analiżi legali tagħha, il-Kummissjoni tixtieq tistabbilixxi l-isfond 
fattwali. Fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni tikkonkludi li għall-proġett 
inkwistjoni nħarġu kunsensi ambjentali validi, bħalma tirrikjedi l-liġi Pollakka. Għaldaqstant, 
l-affermazzjoni dwar nuqqas ta’ kunsensi ambjentali ma tidhirx li hija ġġustifikata. 

Fir-rigward tal-ksur potenzjali tad-Direttiva EIA, bħalma ġie stabbilit fil-komunikazzjoni 
preċedenti, fid-dawl tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (każ C-3926/92, Bund 
Naturschutz, każ C-81/96 Haarlemmerliede), ir-rekwiżiti tad-Direttiva EIA ma japplikawx 
għall-proġetti fejn il-proċedura tal-kunsens tal-iżvilupp bdiet qabel id-data tad-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva. Għall-Polonja, ir-rekwiżiti tad-Direttiva EIA saru obbligatorji mid-data tal-
adeżjoni, i.e. l-1 ta’ Mejju 2004. Billi għall-proġett inkwistjoni l-applikazzjonijiet għall-
kunsens tal-iżvilupp tressqu fl-1997, u għalhekk qabel l-adeżjoni tal-Polonja mal-Unjoni 
Ewropea, fid-dawl tal-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, ir-rekwiżiti tad-
Direttiva mhumiex applikabbli. 

Billi l-petizzjoni identifikat il-problemi fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tal-konsultazzjoni 
pubblika tad-Direttiva EIA, il-Kummissjoni diġà ħadet azzjoni fir-rigward tan-nonkonformità 
tad-dispożizzjonijiet Pollakki mar-rekwiżiti tad-Direttiva. Bħala riżultat ta’ din l-azzjoni, l-
awtoritajiet Pollakki adottaw liġi ġdida dwar l-aċċess għall-informazzjoni dwar l-ambjent u l-
ħarsien tiegħu, il-parteċipazzjoni tal-pubbliku fil-ħarsien tal-ambjent, u l-istudju tal-impatt 
ambjentali, li daħlet fis-seħħ fil-15 ta’ Novembru 2008. Il-liġi l-ġdida tindirizza kif xieraq in-
nuqqasijiet identifikati fil-proċedura ta’ ksur.   

Fir-rigward tal-affermazzjoni tal-petizzjonant dwar allegat ksur tad-Direttiva dwar il-Ħabitats 
mill-proġett, fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni 
mhijiex f’pożizzjoni li tistabbilixxi ksur tad-direttiva. Barra minn hekk, mill-informazzjoni 
mibgħuta mill-petizzjonant bħala lment lill-Kummissjoni, wieħed jista’ jikkonkludi li l-
petizzjonant jallega ksur tar-rekwiżiti proċedurali li jirriżultaw mill-Artikoli 6(3)-(4) tad-
Direttiva dwar il-Ħabitats. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tixtieq ukoll tosserva dan li ġej. 
Skont is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-każ 209/04 Il-Kummissjoni vs. L-Awstrija, ir-
                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.
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rekwiżiti proċedurali tal-Artikoli 6(3)-(4) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats huma obbligatorji 
għall-Istati Membri biss fir-rigward ta’ proġetti li l-applikazzjonijiet għall-kunsens tal-
iżvilupp tagħhom tressqu wara d-data meta d-Direttiva saret obbligatorja għall-Istati Membri, 
jiġifieri fil-każ tal-Polonja mill-1 ta’ Mejju 2004. Filwaqt li jiġu kkunsidrati l-konklużjonijiet 
preċedenti dwar il-bidu tal-proċedura ta’ investiment għall-proġett inkwistjoni, fid-dawl tal-
ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, ma jistax jiġi stabbilit ksur tar-rekwiżiti 
proċedurali tad-Direttiva dwar il-Ħabitats. 

Filwaqt li d-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq tad-Direttiva dwar il-Ħabitats u d-Direttiva 
EIA mhumiex applikabbli għall-proġett inkwistjoni, id-deċiżjoni tal-iffinanzjar tal-
Kummissjoni1 tirrikjedi li l-Kummissjoni tevalwa l-konformità tal-proġett mar-rekwiżiti tal-
liġi tal-KE, u b’mod iktar speċifiku mad-Direttiva EIA. Bħalma ġie nnutat fil-komunikazzjoni 
preċedenti, l-approvazzjoni tal-kofinanzjar saret bil-kondizzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti 
tad-Direttiva EIA. Skont l-informazzjoni pprovduta lill-Kummissjoni, ir-rekwiżiti essenzjali 
tad-Direttiva EIA ġew sodisfati fir-rigward tal-proġett inkwistjoni. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tixtieq tosserva li fid-dawl tal-fatt li l-proġett jgħaddi minn 
għadd ta’ siti tan-Natura 2000, l-awtoritajiet Pollakki esprimew l-interess tagħhom biex 
jipprovdu miżuri ta’ kumpens għall-ħsara potenzjali li setgħet ġiet ikkawżata mill-proġett fuq 
speċi u ħabitats protetti skont il-liġi ambjentali tal-KE. L-ewwel nett, sar ftehim dwar in-
nomina ta’ żewġ Żoni ta’ Protezzjoni Speċjali ġodda sa tmiem l-2009 mal-Kummissjoni bħala 
miżura ta’ kumpens. Barra minn hekk, fir-rigward tas-Siti ta’ Importanza Komunitarja (SCIs), 
l-istejtus legali tas-siti li jista’ jkun li l-proġett inkwistjoni kellu impatt sinifikanti fuqhom 
inbidel minħabba l-fatt li l-Polonja pproponiet lill-Kummissjoni lista ġdida ta’ SCIs għar-
reġjun kontinentali. Bħala riżultat ta’ din il-bidla, l-investitur applika għal kunsens ambjentali 
addizzjonali ġdid, billi l-awtoritajiet Pollakki xtaqu jipprevedu qafas li jorbot legalment għall-
miżuri ta’ mitigazzjoni fir-rigward tal-impatt potenzjali tal-proġett fuq siti ta’ Importanza 
Komunitarja.

B’referenza għall-istqarrija tal-petizzjonant dwar nuqqas ta’ rimedju għall-proprjetà fiż-żona, 
il-Kummissjoni tixtieq tirreferi għall-komunikazzjoni preċedenti tagħha, li fiha spjegat li l-
kwistjoni ta’ dan il-kumpens ma taqax taħt il-kamp ta’ kompetenza tal-Kummissjoni billi l-
kwistjoni taqa’ kollha kemm hi fi ħdan ir-responsabilità tal-Istati Membri. 

Billi ma jista’ jiġi stabbilit l-ebda ksur tal-liġi ambjentali tal-KE fir-rigward tal-investiment 
inkwistjoni, u barra minn hekk, billi l-problemi identifikati b’rabta mad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva EIA dwar il-konsultazzjoni pubblika ġew solvuti, il-Kummissjoni ma tqisx li 
tinħtieġ iktar azzjoni fir-rigward tal-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonant. Għaldaqstant, il-
fajl tal-Kummissjoni stess dwar din il-kwistjoni ngħalaq f’Ġunju 2009.

5 Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fit-13 ta’ Jannar 2011

Fil-petizzjoni oriġinali tiegħu, il-petizzjonant allega li kien hemm ksur tad-Direttiva tal-
Kunsill 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, 

                                               
1 Deċiżjoni tal-Kummissjoni K(2004) 5578 tat-22 XII 2004
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kif emendata mid-Direttiva 2003/35KE1 (aktar ’il quddiem id-Direttiva EIA) b’rabta mal-
kostruzzjoni ta’ sezzjoni ġdida tal-awtostrada A-4 minn Zgorzelec sa Krzyzowa. L-
allegazzjonijiet ewlenin kienu jikkonċernaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva relatati mal-
konsultazzjoni pubblika. Allegazzjonijiet simili għal dawk li nġiebu għall-attenzjoni tal-
Parlament Ewropew kienu s-suġġett ta’ lment li ġie rreġistrat u li attwalment huwa magħluq.
Matul l-investigazzjoni mwettqa mill-Kummissjoni, ġie stabbilit li l-proġett huwa proġett ta’ 
qabel l-adeżjoni u għaldaqstant, fid-dawl tal-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, 
id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva EIA mhumiex applikabbli għalih. Sussegwentement, il-
petizzjoni ngħalqet. B’rispons għal dan, il-petizzjonant bagħat ittri lill-PE (l-ittri tat-2 ta’ 
Mejju 2010 u tal-10 ta’ Mejju 2010) li fihom huwa sostna li l-eżami tal-petizzjoni ngħalaq 
abbażi ta’ fatti mhux veritieri mogħtija mill-Kummissjoni Ewropea, u talab li l-petizzjoni tiġi 
eżaminata mill-ġdid. Fl-24 ta’ Mejju 2010, il-petizzjonant ippreżenta informazzjoni 
addizzjonali, li fil-prinċipju tikkonsisti f’informazzjoni dwar proċeduri ta’ qrati nazzjonali 
(sommarji ta’ argumenti li abbażi tagħhom il-petizzjonant jitlob lil qorti nazzjonali Pollakka 
biex tissospendi l-użu tal-awtostrada) u jallega li kien hemm ksur tal-Artikolu 6(2) tal-
Konvenzjoni ta’ Aarhus mill-Artikolu 59(7) tal-Liġi Pollakka dwar il-Kostruzzjoni.
Finalment, waslet informazzjoni ulterjuri f’Diċembru 2010, li ttenni l-allegazzjoni ta’ ksur 
tad-Direttiva 85/337/KEE u li tipprovdi dettalji dwar l-iżvilupp ġudizzjarju fil-Polonja.
Madankollu, kif diġà ntqal hawn fuq, id-Direttiva mhijiex applikabbli għall-proġett 
inkwistjoni.

Il-kwistjoni tal-applikazzjoni temporali tad-Direttiva

Il-petizzjonant isostni li l-proġett inkwistjoni huwa proġett ta’ wara l-adeżjoni billi t-talba 
għal permess tal-kostruzzjoni tressqet mill-investitur fit-30 ta’ Jannar 2007 u fit-28 ta’ 
Awwissu 2007 (għal sezzjonijiet differenti tal-awtostrada kkonċernata). Abbażi ta’ dak li 
ntqal hawn fuq, il-petizzjonant isostni li l-Kummissjoni ma kinitx preċiża fil-komunikazzjoni 
tagħha lill-Parlament Ewropew.

Kif osservat f’komunikazzjonijiet preċedenti, fid-dawl ta’ ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti 
tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (il-Kawża C-3926/92, Bund Naturschutz, u l-Kawża C-
81/96 Haarlemmerliede), ir-rekwiżiti tad-Direttva EIA ma japplikawx għal proġetti li 
għalihom il-proċedura tal-permess għall-iżvilupp inbdiet qabel id-data tad-dħul fis-seħħ tad-
Direttiva. Għall-Polonja, ir-rekwiżiti tad-Direttiva EIA saru obbligatorji mid-data tal-adeżjoni, 
jiġifieri l-1 ta’ Mejju 2004.

Il-proċeduri tal-awtorizzazzjoni Pollakki fil-biċċa l-kbira tagħhom huma proċeduri bi stadji 
multipli. Għal proġett ta’ awtostrada, il-liġi Pollakka tirrekjedi d-deċiżjonijiet konsekuttivi 
segwenti: id-deċiżjoni dwar il-post, il-kunsens ambjentali u l-permess tal-kostruzzjoni. Dawn 
id-deċiżjonijiet kollha għandhom jiġu ttrattati bħala kunsens għall-iżvilupp skont it-tifsira tad-
Direttiva EIA. Fid-dawl tal-ġurisprudenza stabbilita kkwotata hawn fuq, id-data li tistabbilixxi 
l-bidu tal-proċedura ta’ awtorizzazzjoni hija d-data meta applikazzjoni titressaq għall-ewwel 
waħda mid-deċiżjonijiet ta’ awtorizzazzjoni u mhux għall-aħħar waħda minnhom, kif isostni 
l-petizzjonant.

                                               
1 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40.
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Konsegwentement, peress li għall-proġett inkwistjoni l-applikazzjonijiet għal kunsens għall-
iżvilupp tressqu fl-1997, jiġifieri qabel l-adeżjoni tal-Polonja mal-Unjoni Ewropea, fid-dawl 
tal-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, ir-rekwiżiti tad-Direttiva mhumiex 
applikabbli għalih. Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, m’hemmx ħtieġa li ssir analiżi tal-
allegazzjonijiet tal-petizzjonant dwar allegat ksur ta’ dispożizzjonijiet speċifiċi tad-direttiva.

Il-kwistjoni tal-allegat nuqqas ta’ kunsens ambjentali 

Il-petizzjonant isostni li għall-proġett inkwistjoni, ma nħareġ ebda kunsens ambjentali b’rabta 
ma’ sit tan-Natura 2000 u li l-Kummissjoni żammet din l-informazzjoni mistura mill-
Parlament Ewropew, u b’hekk ħbietlu l-informazzjoni dwar it-traspożizzjoni inkorretta tal-
Artikolu 6(3) tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE1 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa2 (aktar ’il quddiem id-Direttiva dwar il-Ħabitats).
Fir-rigward ta’ dak li ntqal hawn fuq, għandu jiġi osservat dan li ġej. L-analiżi tal-konformità 
tal-proġett mar-rekwiżiti tad-Direttiva dwar il-Ħabitats ġiet inkluża fil-komunikazzjoni 
preċedenti:

“Fir-rigward tal-allegazzjoni tal-petizzjonant ta’ ksur tad-Direttiva dwar il-Ħabitats min-
naħa tal-investiment inkwistjoni, abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, il-
Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tistabbilixxi ksur tad-Direttiva. Barra minn hekk, mill-
informazzjoni mibgħuta mill-petizzjonant bħala lment lill-Kummissjoni, jista’ jiġi konkluż li l-
petizzjonant qed jallega ksur tar-rekwiżiti proċedurali mnissla mill-Artikoli 6(3)-(4) tad-
Direttiva dwar il-Ħabitats b’rabta mal-investiment inkwistjoni. F’dan ir-rigward, il-
Kummissjoni tixtieq ukoll tosserva dan li ġej. Skont id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-
Kawża 209/04 Il-Kummissjoni vs L-Awstrija, ir-rekwiżiti proċedurali tal-Artikoli 6(3)-(4) tad-
Direttiva dwar il-Ħabitats huma obbligatorji għall-Istati Membri unikament fir-rigward ta’ 
proġetti li għalihom l-applikazzjonijiet għal kunsens għall-iżvilupp tressqu wara d-data ta’ 
meta d-Direttiva saret obbligatorja għall-Istati Membri, jiġifieri fil-każ tal-Polonja mill-1 ta’ 
Mejju 2004. Wara li ġew ikkunsidrati l-konklużjonijiet preċedenti dwar il-bidu tal-proċedura 
tal-investiment għall-proġett inkwistjoni, fid-dawl tal-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-
Ġustizzja, ma jistax jiġi stabbilit ksur tar-rekwiżiti proċedurali tad-Direttiva dwar il-
Ħabitats.”

Il-Kummissjoni osservat ukoll:
“Barra minn hekk, il-Kummissjoni tixtieq tosserva li fid-dawl tal-fatt li l-proġett jgħaddi minn 
għadd ta’ siti tan-Natura 2000, l-awtoritajiet Pollakki esprimew l-interess tagħhom li 
jipprovdu miżuri kompensatorji għal dannu potenzjali kkawżat mill-proġett lil speċijiet u 
ħabitats protetti bil-liġi ambjentali tal-KE. L-ewwel nett, l-għażla ta’ żewġ Żoni ta’ 
Protezzjoni Speċjali sa tmiem l-2009 ġiet miftiehma mal-Kummissjoni bħala miżura 
kompensatorja. Barra minn hekk, fir-rigward tas-Siti ta’ Importanza Komunitarja (SCIs), 
inbidel l-istejtus legali tas-siti li l-proġett inkwistjoni jista’ jkollu impatt sinifikanti fuqhom, 
minħabba l-fatt li l-Polonja pproponiet lill-Kummissjoni lista ġdida ta’ siti biex jiġu inklużi 

                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992
2 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.
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fil-lista ta’ SCIs tar-reġjun kontinentali. Minħabba din il-bidla, l-investitur applika għal 
kunsens ambjentali addizzjonali ġdid, billi l-awtoritajiet Pollakki xtaqu jipprevedu qafas 
legalment vinkolanti għall-miżuri ta’ mitigazzjoni fir-rigward tal-impatt potenzjali tal-proġett 
fuq siti ta’ Importanza Komunitarja.”

Minn dak li ntqal hawn fuq, jirriżulta li l-informazzjoni dwar il-ħruġ ta’ kunsens ambjentali 
ġdid għall-proġett inkwistjoni ma nżammitx mistura mill-Parlament Ewropew. Barra minn 
hekk, il-ħruġ ta’ kunsens ambjentali addizzjonali ġdid, li l-iskop tiegħu huwa li jipprovdi għal 
qafas legalment vinkolanti għall-miżuri ta’ mitigazzjoni, ma jammontax għal nuqqas ta’ 
kunsens ambjentali bħala tali. Fuq kollox, iżda, kif stabbilit hawn fuq, l-obbligi proċedurali 
skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats mhumiex applikabbli għall-proġett 
inkwistjoni.

Dwar it-traspożizzjoni inkorretta tal-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats
Il-petizzjonant josserva wkoll li l-Kummissjoni Ewropea naqset milli tosserva n-nuqqas ta’ 
traspożizzjoni tal-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats. Il-petizzjonant imbagħad 
jirreferi għall-Artikolu 72(7) tal-Att tat-3 ta’ Ottubru 2008 dwar il-provvista ta’ informazzjoni 
relatata mal-ambjent u l-protezzjoni tiegħu, il-parteċipazzjoni tal-pubbliku fil-protezzjoni 
ambjentali u l-istima tal-impatt ambjentali (Dz. U. 2008. 199, 1227). Fil-fehma tal-
petizzjonant, id-dispożizzjoni tal-liġi Pollakka kkwotata hawn fuq tmur kontra l-intenzjoni tal-
Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, billi tippermetti li ssir stima tal-impatt ambjentali 
fuq siti tan-Natura 2000 wara li jkun inkiseb il-kunsens għall-iżvilupp. Il-petizzjonant jirreferi 
wkoll għal artikolu ppubblikat minn grupp ta’ avukati dwar din il-kwistjoni.
Għandu jiġi enfasizzat li l-argument relatat mat-traspożizzjoni inkorretta tal-Artikolu 6(3) tad-
Direttiva dwar il-Ħabitats, għalkemm inkluż fil-korrispondenza mal-Kummissjoni dwar il-fajl 
tal-ilment magħluq, ma tqajjimx fil-korrespondenza preċedenti tal-petizzjonant mal-Parlament 
Ewropew. Għaldaqstant, il-Kummissjoni ma kkummentatx dwaru. Il-Kummissjoni tixtieq 
tinnota dan li ġej:

L-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats jistipula: “kull 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 suġġett għal evalwazzjoni xierqa tal-implikazzjonijiet tiegħu għas-sit invista tal-
għanijiet ta’ konservazzjoni tas-sit.”  

Il-Kummissjoni analizzat il-miżuri Pollakki li jittrasponu d-Direttiva dwar il-Ħabitats, u billi 
sabet li l-liġi Pollakka ma kinitx totalment konformi, fl-2006, hija nediet proċeduri ta’ ksur 
kontra l-Polonja skont l-Artikolu 226 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.
B’riżultat tal-azzjoni meħuda mill-Kummissjoni, l-awtoritajiet Pollakki emendaw il-liġi, billi 
fost l-oħrajn adottaw l-att legali msemmi hawn fuq. Fil-fehma tal-Kummissjoni, abbażi tal-
informazzjoni attwali, ir-rekwiżiti proċedurali kif stabbiliti fl-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar 
il-Ħabitats attwalment huma trasposti korrettament fis-sistema legali Pollakka.

L-Artikolu 72(7) tal-Att tat-3 ta’ Ottubru 2008 jipprovdi għal obbligu addizzjonali relatat ma’ 
proġetti li għalihom diġà nħarġu kunsensi ambjentali u li jista’ jkollhom impatt potenzjalment 
negattiv fuq siti tan-Natura 2000 magħżula wara li ngħataw il-kunsensi ambjentali. Din is-
soluzzjoni ġiet introdotta mill-awtoritajiet Pollakki sabiex jieħdu inkunsiderazzjoni l-
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espansjoni tan-netwerk tan-Natura 2000, u l-Kummissjoni ma identifikat ebda kwistjoni ta’ 
nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva.  

Dwar in-nuqqas ta’ analiżi ta’ alternattivi

Il-petizzjonant isostni li l-Artikolu 5(3) tad-Direttiva EIA nkiser, peress li l-investitur ma 
għamilx analiżi tal-varjanti ta’ investimenti possibbli fir-rapport dwar l-istima tal-impatt, u 
barra minn hekk, huwa jsostni li l-Kummissjoni żammet din l-informazzjoni mistura mill-
Parlament Ewropew. Fir-rigward ta’ din l-allegazzjoni, il-Kummissjoni tixtieq tirreferi għas-
sezzjoni t’hawn fuq, dwar l-applikabilità temporali tad-Direttiva. Billi d-Direttiva mhijiex 
applikabbli għall-proġett inkwistjoni, m’hemmx bżonn jiġu eżaminati allegazzjonijiet 
speċifiċi ta’ nuqqas ta’ konformità tal-proġett mad-Direttiva EIA.

Dwar in-nuqqas ta’ stima tal-impatt ambjentali fl-istadju tal-ħruġ tal-permess tal-
kostruzzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-EIA għall-proġett twettqet biss fl-istadju tal-ħruġ tal-kunsens 
ambjentali, filwaqt li din id-deċiżjoni mhijiex deċiżjoni finali. Il-petizzjonant jirreferi wkoll 
għall-fatt li l-Kummissjoni kkontestat il-fatt li l-kunsens ambjentali bħala tali jikkostitwixxi 
kunsens għall-iżvilupp skont it-tifsira tad-Direttiva EIA. Billi fil-fehma tal-petizzjonant, id-
deċiżjoni finali u ewlenija maħruġa għall-proġett inkwistjoni hija l-permess tal-kostruzzjoni, 
għalhekk il-petizzjonant, filwaqt li jibbaża ruħu fuq il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja 
(C-201/02 Delena Wells) hu tal-fehma li l-EIA għandha ssir fl-istadju tal-permess tal-
kostruzzjoni.

Fir-rigward ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni tixtieq tirreferi għal darba oħra għas-
sezzjoni dwar l-applikabilità temporali tad-Direttiva EIA. Billi d-Direttiva mhijiex applikabbli 
għall-proġett inkwistjoni, m’hemmx bżonn jiġu eżaminati allegazzjonijiet speċifiċi ta’ nuqqas 
ta’ konformità tal-proġett mad-Direttiva EIA.

Fir-rigward tal-allegazzjonijiet ġenerali relatati mal-istruttura tal-liġi Pollakka li tittrasponi d-
Direttiva EIA, għandu jiġi osservat li l-Kummissjoni fil-fatt qieset li s-sistema fil-Polonja ma 
kinitx totalment konformi mad-Direttiva, u b’riżultat ta’ dan inbdiet il-proċedura ta’ ksur 
kontra l-Polonja fl-2006. B’riżultat tal-azzjoni tal-Kummissjoni, il-liġi fil-Polonja nbidlet, u 
fil-fehma tal-Kummissjoni, is-sistema li tittrasponi l-obbligi tad-Direttiva EIA attwalment fis-
seħħ ma tqajjem ebda kwistjonijiet ta’ nuqqas ta’ konformità.

Dwar informazzjoni mhux veritiera fir-rapport tal-impatt ambjentali

Il-petizzjonant isostni li l-Kummissjoni żammet mistura mill-Parlament Ewropew il-fatt li l-
petizzjonant għal tliet snin ressaq ilment dwar dikjarazzjonijiet mhux veritieri fir-rapport tal-
istima tal-impatt ambjentali. Minħabba din l-informazzjoni allegatament mhux veritiera, il-
petizzjonant ma ngħatax kumpens għall-proprjetà tiegħu, u barra minn hekk, inkisru l-Artikoli 
3 u 9 tad-Direttiva EIA.

Ir-rapport dwar l-istima tal-impatt ambjentali għandu jitħejja abbażi tal-Artikolu 5 tad-
Direttiva EIA. Il-Kummissjoni tixtieq tirreferi għas-sezzjoni t’hawn fuq, dwar l-applikabilità 
temporali tad-Direttiva. Billi d-Direttiva mhijiex applikabbli għall-proġett inkwistjoni, 
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m’hemmx bżonn jiġu eżaminati allegazzjonijiet speċifiċi ta’ nuqqas ta’ konformità tal-proġett 
mad-Direttiva EIA.

Fir-rigward tal-kumpens għall-proprjetà, il-Kummissjoni diġà spjegat li l-kwistjoni taqa’ barra 
mill-ambitu tal-kompetenza tal-Kummissjoni billi din il-kwistjoni taqa’ esklussivament taħt 
ir-responsabilità tal-Istati Membri.

Dwar in-nuqqas ta’ possibilità għall-partijiet interessati li jipparteċipaw fil-proċeduri tat-
teħid tad-deċiżjonijiet dwar l-ambjent
Il-petizzjonant isostni li l-Kummissjoni Ewropea naqset milli tinnota li effettivament m’hemm 
ebda possibilità disponibbli għall-partijiet interessati biex jipparteċipaw fil-proċeduri tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet dwar l-ambjent skont il-liġi Pollakka, u fil-fehma tal-petizzjonant, dan 
jirriżulta min-nuqqas ta’ traspożizzjoni jew mit-traspożizzjoni inkorretta tad-Direttiva EIA kif 
emendata, inter alia, bid-Direttiva 2003/35/KE u n-nuqqas ta’ traspożizzjoni jew it-
traspożizzjoni inkorretta tad-Direttiva 2003/4/KE dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif 
ambjentali u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/313/KEE1 kif ukoll l-Artikolu 6(2) tal-
Konvenzjoni ta’ Aarhus. Fil-fehma tal-petizzjonant, it-traspożizzjoni inkorretta u/jew in-
nuqqas ta’ traspożizzjoni ta’ wħud mid-dispożizzjonijiet tad-Direttivi msemmija hawn fuq u 
tal-Konvenzjoni fil-liġi Pollakka influwenzaw il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet matul il-
proċedura ta’ awtorizzazzjoni ta’ dan il-proġett.

Dwar il-kwistjoni tat-traspożizzjoni inkoretta tad-Direttiva EIA, kif intqal hawn fuq, il-
Kummissjoni wettqet analiżi dettaljata tal-liġi Pollokka u billi sabet li ma kinitx f’konformità 
mar-rekwiżiti tad-Direttiva, fl-2006 hija bdiet proċeduri ta’ ksur skont l-Artikolu 226 tat-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea. Fil-fehma tal-Kummissjoni, madankollu, id-
dispożizzjonijiet relatati mal-konsultazzjonijiet pubbliċi kif inhuma fis-seħħ attwalment ma 
jqajmux il-kwistjoni tan-nuqqas ta’ konformità mad-Direttiva EIA. Bħala nota apparti, 
għandu jiġi osservat li d-Direttiva ma tipprovdix għat-termini “applikant” jew “impatt 
konsiderevolment negattiv fuq sit tan-Natura 2000”, li l-petizzjonant isostni li mhumiex 
trasposti fil-liġi Pollakka.

Ta’ min jingħad ukoll li anke jekk, ipotetikament, id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva EIA 
mhumiex trasposti korrettament fis-sistema legali Pollakka, ġie stabbilit li d-Direttiva mhijiex 
applikabbli għall-proġett inkwistjoni, u għaldaqstant it-traspożizzjoni allegatament inkorretta 
tad-Direttiva ma jkollha ebda influwenza fuq il-proġett bħala tali.

Dwar il-kwistjoni tat-traspożizzjoni allegatament inkorretta tad-Direttiva 2003/4/KE, il-
Kummissjoni tixtieq tinnota dan li ġej. Il-Kummissjoni għamlet evalwazzjoni tal-miżuri li 
jittrasponu r-rekwiżiti tad-Direttiva msemmija hawn fuq fil-liġi Pollakka u billi sabet li 
mhumiex totalment konformi, hija bagħtet ittra lill-awtoritajiet Pollakki li fiha talbithom 
kjarifika. Ir-risposta tal-awtoritajiet Pollakki waslet, u attwalment qed tiġi soġġetta għal 
evalwazzjoni.  Madankollu, għandu jiġi enfasizzat li kwalunwke nuqqasijiet potenzjali fit-
traspożizzjoni tad-Direttiva 2003/4/KE mhumiex rilevanti għall-proġett inkwistjoni. Id-
Direttiva 2003/4/KE ma tistabbilixxix obbligi speċifiċi għat-tixrid ta’ informazzjoni fir-
rigward tad-diversi kategoriji tal-proġetti. Dan ir-rekwiżit huwa madankollu mnaqqax fl-
Artikolu 6(2) tad-Direttiva EIA, li jipprovdi għal rekwiżiti dettaljati b’rabta mal-obbligu li l-
                                               
1 ĠU L 41/26, 14.2.2003
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pubbliku jiġi infurmat dwar proġetti li jista’ jkollhom impatt sinifikanti fuq l-ambjent.
Madankollu, kif stabbilit hawn fuq, l-obbligi mnissla mid-Direttiva EIA mhumiex applikabbli 
għall-proġett inkwistjoni.
Dwar il-kwistjoni tal-allegat nuqqas ta’ traspożizzjoni tal-Artikolu 6(2) tal-Konvenzjoni ta’ 
Aarhus, il-Kummissjoni tixtieq tosserva li t-teħid tad-deċiżjonijiet dwar l-attivitajiet elenkati 
fl-Anness I tal-Konvenzjoni, huma inter alia rregolati bid-dispożizzjonijiet tal-liġi Pollakka li 
tittrasponi d-Direttiva 85/337/KEE kif emendata u d-Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni 
u l-kontroll integrati tat-tniġġis1 (id-Direttiva tal-IPPC). Dawn id-dispożizzjonijiet tal-liġi 
Pollakka jinkludu dispożizzjonijiet dwar il-konsultazzjoni pubblika previsti fl-Artikolu 6(2) 
tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus. Għalhekk, il-Kummissjoni ma tistax taqbel dwar in-nuqqas ta’ 
miżuri ta’ traspożizzjoni Pollakki tal-Artikolu 6(2) tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus.

Fir-rigward ta’ proġetti bħal dak inkwistjoni (awtostrada), l-obbligi mnissla mill-Artikolu 6(2) 
tal-Konvenzjoni ġew inkorporati fid-Direttiva 2003/35/KE, li inter alia emendat id-Direttiva 
EIA. Fir-rigward ta’ proġetti bħal dawn, il-liġi Pollakka li tittrasponi d-Direttiva EIA 
tipprevedi l-obbligu li jsiru konsultazzjonijiet pubbliċi fl-istadju tal-kunsens ambjentali, kif 
ukoll il-possibilità li jsiru konsultazzjonijiet pubbliċi fl-istadju tal-ħruġ tal-permess tal-
kostruzzjoni, abbażi ta’ evalwazzjoni każ każ. Jidher li din is-soluzzjoni hija konformi mar-
rekwiżiti tal-Artikolu 6(2) tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus, li tistipula li “il-pubbliku kkonċernat 
għandu jiġi infurmat minn kmieni, permezz ta’ avviż pubbliku jew individwalment skont kif 
ikun xieraq, dwar proċedura tat-teħid tad-deċiżjonijiet relatata mal-ambjent (…)” u mad-
deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja (ara C-201/02 Delena Wells).

Dwar il-konformità tal-Artikolu 59 tal-Liġi tal-Kostruzzjoni mal-Artikolu 6(2) tal-
Konvenzjoni ta’ Aarhus

Barra minn hekk, il-petizzjonant huwa tal-fehma li l-Artikolu 59(7) tal-Liġi Pollakka dwar il-
Kostruzzjoni mhuwiex konformi mal-Artikolu 6(2) tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus.

L-Artikolu 6(2) tal-Konvenzjoni jipprevedi li l-pubbliku kkonċernat għandu jiġi infurmat fi 
stadju bikri fir-rigward ta’ proċedura tat-teħid tad-deċiżjonijiet ambjentali dwar informazzjoni 
relatata mal-proġett (bħall-attività proposta, in-natura tad-deċiżjoni possibbli, l-awtorità 
pubblika responsabbli għat-teħid tad-deċiżjonijiet eċċ.). L-Artikolu 59 tal-Liġi Pollakka dwar 
il-Konstruzzjoni jikkonċerna l-ħruġ ta’ permessi għall-użu ta’ kostruzzjonijiet mibnija u 
strutturi. Dan il-permess speċifiku jinħareġ ladarba ssir il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni u 
jinbena l-investiment. F’konformità mal-liġi Pollakka, dan jirrikjedi kontroll obbligatorju li 
jitwettaq mill-awtoritajiet adegwati sabiex jiċċekkjaw jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
permess tal-kostruzzjoni ġewx sodisfati jew le. Skont l-Artikolu 59(7) tal-att imsemmi hawn 
fuq, l-unika parti involuta fil-ħruġ tal-permess għall-użu hija l-investitur, li fil-fehma tal-
petizzjonant dan mhuwiex konformi mal-Artikolu 6(2) tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus.

Il-Kummissjoni tixtieq tipprovdi l-ispjegazzjonijiet li ġejjin b’rabta ma’ dak li ntqal hawn fuq.
Għalkemm il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni Pollakka tinvolvi proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet bi stadji multipli, li jista’ jinkludi l-permess għall-użu, minn dak li ntqal hawn 
fuq ma jirriżultax li konsultazzjoni pubblika hija rikjesta f’kull wieħed mill-istadji, sakemm il-
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proċedura tat-teħid tad-deċiżjonijiet fit-totalità tagħha tippermetti tali konsultazzjoni. Mill-
ispjegazzjonijiet ipprovduti hawn fuq, huwa ċar li l-liġi Pollakka li tittrasponi l-obbligi 
mnissla mid-Direttiva EIA kif emendata bid-Direttiva 2003/35/KE tipprovdi għall-obbligu li 
jitwettqu konsultazzjonijiet pubbliċi għal proġetti elenkati fl-Anness I tad-Direttiva fl-istadju 
ta’ meta tinħareġ deċiżjoni ambjentali. Bħala konklużjoni, il-Kummissjoni mhijiex 
f’pożizzjoni li tistabbilixxi ksur tal-Artikolu 6(2) tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus mill-Artikolu 59 
tal-Liġi Pollakka dwar il-Kostruzzjoni.

Kwistjonijiet oħra

Il-petizzjonant isostni li l-Kummissjoni Ewropea ma kinetx korretta meta stabbilixxiet li d-
deċiżjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għall-proġett inkwistjoni huma f’konformità mad-
dispożizzjonijiet tal-liġi Pollakka. Il-petizzjonant jipprovdi wkoll informazzjoni addizzjonali 
dwar proċeduri ġudizzjarji f’livelli nazzjonali (deċiżjonijiet ta’ qrati Pollakki u kawża li 
attwalment hija mressqa quddiem dawn il-qrati).

Il-Kummissjoni tixtieq tosserva li qatt ma wettqet evalwazzjoni tal-konformità tal-proġett 
mar-rekwiżiti tal-liġi Pollakka. Il-kwistjoni tal-konformità tal-proġett mal-liġi Pollakka ma 
taqax fil-kompetenzi tal-Kummissjoni.  

Konklużjonijiet

Il-proġett innifsu ma jagħti lok għall-ebda ksur tal-liġi tal-UE. Għal skopijiet ta’ 
informazzjoni ulterjuri, il-Kummissjoni tikkonferma li tinsab fi djalogu mal-awtoritajiet 
Pollakki dwar il-mod kif il-Polonja implimentat id-Direttiva 2003/4/KE dwar l-aċċess għat-
tagħrif. Madankollu, dan mhuwiex rilevanti għall-proġett bħala tali.


