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Suġġett: Petizzjoni 0913/2010, imressqa minn Janusz Wilczynski, ta’ ċittadinanza 
Pollakka, dwar in-nuqqas min-naħa tal-awtoritajiet Pollakki li jikkonformaw 
mad-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti 
proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent u d-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għall-awtostrada A-2 ippjanata minn Swiecko fil-fruntiera tal-Polonja 
mal-Ġermanja għall-belt ta’ Nowy Tomysl, li tinsab 106 kilometri lejn il-Lvant. Il-
petizzjonant isostni li l-awtoritajiet responsabbli għall-approvazzjoni tal-bini ta’ din it-triq, li 
se jkollha impatt gravi immens fuq ir-riżerva naturali ta’ Nietoperek inkluża fil-lista tan-
Natura 2000 (PL 080003), kisru lista twila ta’ dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 
92/43/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent u tad-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-
flora selvaġġa. Hu jindika li dan it-tip ta’ ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE huwa 
fenomenu wiesa’ fil-Polonja u jirreferi, fost affarijiet oħrajn, għall-każ tal-Via Baltica. 
Għalhekk, il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew jiżgura li l-leġiżlazzjoni tal-UE f’din 
iż-żona tiġi rrispettata b’mod ġenerali, u speċifikament b’rabta ma’ dan il-proġett tal-
awtostrada.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjonili waslet fit-3 ta’ Marzu 2011.

Il-Kummissjoni tixtieq tinnota li waslilha lment rigward l-istess kwistjonijiet b’rabta ma’ dan 
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il-proġett. L-ilment ġie rreġistrat u sussegwentement ingħalaq wara l-investigazzjoni li 
twettqet. L-analiżi ppreżentata hawn taħt tikkunsidra l-informazzjoni ppreżentata fil-
petizzjoni, kif ukoll l-informazzjoni sottomessa lill-Kummissjoni bħala parti mill-ilment 
irreġistrat. 

Studju dwar l-Impatt Ambjentali

Il-proġett msemmi mill-petizzjonant jaqa’ taħt l-Anness I punt 7(b) “il-bini ta’ toroq prinċipali 
għall-vetturi bil-mutur” tad-Direttiva EIA. Għall-proġetti mniżżla f’Anness I tad-Direttiva, 
huwa obbligatorju li titwettaq proċedura tal-istima tal-impatt ambjentali; 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 
rilevanti stabbiliti fl-Anness III tad-Direttiva (l-hekk imsejjaħ eżaminar). Meta ssir stima tal-
impatt ambjentali, l-iżviluppatur għandu jissottometti lill-awtoritajiet kompetenti deskrizzjoni 
tal-effetti sinifikanti li l-proġett propost x’aktarx ikollu, inklużi, meta jkun relevanti, l-effetti 
kumulattivi. Barra dan, il-proċedura EIA tinkludi konsultazzjonijiet mal-pubbliku u ma’ 
awtoritajiet oħra li x’aktarx ikunu kkonċernati minħabba r-responsabilitajiet 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. Finalment, fuq il-bażi tad-Direttiva, id-deċiżjoni dwar l-għoti jew ir-
rifjut tal-kunsens tal-iżvilupp għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

Madankollu, il-Kummissjoni għandha tosserva li 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-petizzjonant jilmenta li d-Direttiva EIA hija applikabbli għall-proġett inkwistjoni, ladarba l-
applikazzjoni għall-kunsens ambjentali tressqet f’Ġunju 2007 u l-applikazzjoni għall-permess 
tal-bini tressqet f’Diċembru 2009. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tixtieq ukoll tosserva dan 
li ġej. 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 tal-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. 

Il-Kummissjoni evalwat fid-dettall l-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant, kemm bħala 
parti mill-petizzjoni u kemm bħala lment. Mid-dokumenti li l-Kummissjoni għandha għad-
dispożizzjoni tagħha, jidher li l-proċedura għad-deċiżjoni dwar il-post (jiġifieri d-deċiżjoni 
għall-ewwel awtorizzazzjoni) bdiet fin-nofs tad-disgħinijiet, għalhekk bdiet ħafna qabel id-
data tad-dħul fis-seħħ tad-Direttiva EIA għall-Polonja, li kienet fl-1 ta’ Mejju 2004. 
Madankollu skont il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, ir-rekwiżiti tad-
direttiva mhumiex applikabbli għaliha. 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. 
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Id-Direttiva dwar il-Ħabitats 

Skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, “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-
għanjiet ta’ konservazzjoni tas-sit.”  Barra dan, skont l-Artikolu 6(4) tad-Direttiva tal-
Ħabitats, jekk kwalunkwe pjan jew proġett li jista’ jkollu impatt sinifikanti fuq is-siti ta’ 
Natura 2000 għandu jiġi awtorizzat, għandu jsir biss fin-nuqqas ta’ soluzzjonijiet alternattivi u 
għal raġunijiet ta’ interess pubbliku ta’ importanza kbira.  

Il-petizzjonant jilmenta li ma saret l-ebda analiżi xierqa tal-varjanti għall-proġett inkwistjoni 
u, għalhekk, huwa jallega ksur tar-rekwiżiti proċedurali li jirriżultaw mill-Artikoli 6(3)-(4) 
tad-Direttiva dwar il-Ħabitats. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tixtieq tosserva li skont is-
sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-każ 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 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’ kunsens 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-kwistjoni dwar id-deċiżjonijiet għall-għoti tal-permess lil entità legali differenti 

Fir-rigward tal-kwistjoni tal-entitajiet legali li għalihom inħarġu deċiżjonijiet speċifiċi, il-
Kummissjoni tixtieq tosserva li dan l-aspett jaqa’ barra l-ambitu tad-Direttiva EIA u, 
għalhekk, ma titqajjem l-ebda kwistjoni dwar in-nuqqas ta’ konformità mad-direttiva. 
Il-kwistjoni dwar it-traspożizzjoni żbaljata tad-Direttivi tal-UE  

Il-petizzjonant jallega nuqqas ta’ traspożizzjoni jew traspożizzjoni żbaljata ta’ wħud mid-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-EIA, uħud mid-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/4/KE 
kif ukoll l-Artikolu 6(2) tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus. 

Direttiva EIA 
Il-petizzjonant jallega li wħud mid-definizzjonijiet kif stabbiliti fid-Direttiva EIA ma ġewx 
trasposti fil-liġi Pollakka. Dan jirrigwarda l-kunċett tal-kunsens tal-iżvilupp, il-pubbliku 
kkonċernat u l-iżviluppatur. Barra dan, fl-opinjoni tal-petizzjonant, l-Artikolu 6(6) tad-
Direttiva EIA li jistipula li “għandhom jiġu pprovvduti kwadri raġjonevoli taż-żmien għall-
fażijiet differenti, billi jiġi permess żmien biżżejjed sabiex il-pubbliku jiġi mgħarraf u sabiex 
il-pubbliku interessat iħejji ruħu u jipparteċipa b’mod effettiv fit-tfassil tad-deċiżjonijiet dwar 
l-ambjent bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu” għadu ma ġiex traspost fil-liġi 
Pollakka. 
Il-Kummissjoni tixtieq tosserva li saret analiżi fil-fond dwar il-miżuri ta’ traspożizzjoni 
Pollakki tad-Direttiva EIA, u minħabba li nstab li d-dispożizzjonijiet Pollakki ma kinux 
għalkollox f’konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva, fl-2006 hija bdiet proċedura ta’ ksur 
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skont l-ex Artikolu 226 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (issa huwa l-Artikolu 
258 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea). 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. Fid-29 ta’ Ġunju 2007 nħarġet Opinjoni Motivata (it-tieni twissija bil-
miktub). 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. Fil-fehma tal-Kummissjoni, din il-liġi l-ġdida hija f’konformità mad-Direttiva EIA fir-
rigward tad-dispożizzjonijiet relatati mal-konsultazzjonijiet mal-pubbliku u t-traspożizzjoni 
tad-definizzjonijiet tad-direttiva. 
Direttiva 2003/4/KE
Barra dan, il-petizzjonant jallega li d-Direttiva 2003/4/KE dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif 
ambjentali u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/313/KEE ma ġewx trasposti korrettament 
fis-sistema legali Pollakka. L-allegazzjonijiet jirrigwardaw b’mod partikolari t-traspożizzjoni 
tal-Artikoli 1, 3(5)(a) u 3(5), 7(1) u 8(1). 

Il-Kummissjoni għamlet evalwazzjoni tal-miżuri li jittrasponu r-rekwiżiti tad-Direttiva 
msemmija hawn fuq fil-liġi Pollakka bħala parti minn eżerċizzju orizzontali u, wara li sabet li 
t-traspożizzjoni Pollakka mhijiex totalment konformi, hija bagħtet ittra lill-awtoritajiet 
Pollakki li fiha talbithom kjarifika. Ir-risposta tal-awtoritajiet Pollakki waslet u bħalissa qed 
tkun ivvalutata. Madankollu, għandu jiġi enfasizzat li kwalunwke differenza potenzjali fit-
traspożizzjoni tad-Direttiva 2003/4/KE mhuwiex 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 stabbilit fl-Artikolu 6(2) tad-
Direttiva EIA, li jipprovdi rekwiżiti dettaljati biex il-pubbliku jiġi infurmat dwar proġetti li 
jista’ jkollhom impatt sinifikanti fuq l-ambjent. Għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-EIA, 
jekk jogħġbok ara dak li ntqal hawn fuq. 
Konvenzjoni ta’ Aarhus  
Finalment, il-petizzjonant jallega nuqqas ta’ traspożizzjoni tal-Artikolu 6 sezzjoni 2 tal-
Konvenzjoni ta’ Aarhus, li jistipula li l-pubbliku kkonċernat għandu jiġi infurmat minn 
kmieni, permezz ta’ avviż pubbliku jew individwalment skont kif ikun xieraq, fi proċedura 
tat-teħid tad-deċiżjonijiet relatata mal-ambjent b’mod xieraq, f’waqtu u effettiv, inter alia, 
dwar: 
a) l-attività proposta u l-applikazzjoni li fuqhom se tittieħed id-deċiżjoni; 

b) in-natura tad-deċiżjonijiet possibbli jew l-abbozz ta’ deċiżjonijiet; 
c) l-awtorità pubblika responsabbli għat-teħid tad-deċiżjoni; 

d) il-proċedura prevista (...)”. 
Il-Kummissjoni tixtieq tosserva li t-teħid tad-deċiżjonijiet dwar l-attivitajiet elenkati fl-Anness 
I tal-Konvenzjoni, huma, inter alia, irregolati 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-tniġġis (id-Direttiva tal-IPPC)1. Dawn id-dispożizzjonijiet tal-liġi 

                                               
1 ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8.
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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 tal-Artikolu 6(2) tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus.  

M’hemm l-ebda evidenza ta’ ksur tal-liġi ambjentali tal-UE fir-rigward ta’ dan il-proġett. 
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 pertinenti għal dan il-proġett. Il-
Kummissjoni ma tqisx li għandha tittieħed azzjoni ulterjuri f’dan il-każ u l-fajl tagħha rigward 
din il-kwistjoni ngħalaq f’Jannar 2011.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011.

Il-petizzjonant issa qed jgħid li filwaqt li ħa d-deċiżjoni li jagħlaq il-petizzjoni, il-Kumitat għall-
Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew serraħ fuq informazzjoni falza li ġiet ipprovduta mill-
Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, il-petizzjonant jgħid li l-petizzjoni ġiet eżaminata 
mingħajr l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent. 

Fil-prinċipju, il-petizzjonant itenni l-argumenti ppreżentati fil-petizzjoni oriġinali. L-aktar 
allegazzjoni importanti tirrigwarda l-fatt li fil-fehma tal-petizzjonant il-proġett inkwistjoni, 
jiġifieri l-awtostrada A-2 minn Świecko għal Nowy Tomyśl, huwa proġett ta’ wara l-adeżjoni. Il-
petizzjonant jinnota li anki jekk id-deċiżjoni dwar il-post għall-proġett inkwistjoni ttieħdet fl-
1996, ix-xogħlijiet fuq il-proġett bdew wara 11-il sena, u dan wassal għall-bżonn li tiġi aġġornata 
d-deċiżjoni dwar il-post u f’ċerti każijiet li tittieħed deċiżjoni ġdida dwar il-post. Il-petizzjonant 
jirreferi għat-teħid ta’ tliet deċiżjonijiet amministrattivi ġodda, wara l-2004, mill-awtoritajiet 
lokali għaż-żona li taffettwa l-biċċiet ta’ art tal-petizzjonant, pereżempju, id-deċiżjoni ambjentali 
tas-6 ta’ Awwissu 2007, id-deċiżjoni dwar il-post tal-11 ta’ Marzu 2008 u l-permess tal-bini tal-15 
ta’ Ġunju 2009. 

Abbażi tal-istqarrija li l-proġett huwa proġett ta’ wara l-adeżjoni, il-petizzjonant itenni l-
allegazzjonijiet tiegħu dwar in-nuqqas ta’ varjanti analizzati għall-proġett, li fil-fehma tiegħu 
jwassal għal ksur tal-Artikolu 6(4) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats1. Barra minn hekk, jekk il-
proġett huwa proġett ta’ wara l-adeżjoni, il-petizzjonant itenni l-argumenti li huwa ppreżenta 
hawn fuq, fejn allega li l-pubbliku ma ġiex ikkonsultat kif suppost, fatt li wassal għal ksur tal-
Artikolu 6(4) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats2. Il-petizzjonijiet reġa’ argumenta dwar l-għoti ta’ 
permessi lil entitajiet legali differenti (lill-kumpanija Autostrada Wielkopolska S.A. iżda mhux 
lid-Direttorat Ġenerali għat-Toroq Nazzjonali u l-Awtostradi). Mbagħad, il-petizzjonant reġa’ 
rrefera għall-kwistjoni li l-iżviluppatur m’għandux id-dritt juża l-proprjetà, li fuqha se jiġi 
implimentat il-proġett. Fir-rigward ta’ dak kollu li ntqal hawn fuq, il-petizzjonant huwa tal-fehma 
li l-argumenti tiegħu ma twiġbux. Finalment, il-petizzjonant jinnota li l-informazzjoni li 
ntbagħtitlu, b’mod żbaljat, kienet tgħid li l-liġi Pollakka fiha d-definizzjoni ta’ “kunsens tal-

                                               
1 Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (kif ġiet emendata) 
(minn issa ’l quddiem id-Direttiva dwar il-Ħabitats); ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.

2 Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE 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 (minn issa ’l quddiem id-Direttiva 
EIA). ĠU  L 175, 5.7.1985, p. 40.
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iżvilupp” u “żviluppatur”.

Dwar il-kwistjoni tal-applikazzjoni ratione temporis tal-liġi ambjentali tal-UE (proġett għal qabel 
jew wara l-adeżjoni). 

Il-Kummissjoni tixtieq tinnota li l-petizzjonant ippreżenta allegazzjonijiet simili fil-petizzjoni 
oriġinali. Mbagħad il-Kummissjoni spjegat li:

" (…) 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 tal-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.

Il-Kummissjoni evalwat fid-dettall l-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant, kemm bħala parti 
mill-petizzjoni u kemm bħala lment. Mid-dokumenti li l-Kummissjoni għandha għad-dispożizzjoni 
tagħha, jidher li l-proċedura għad-deċiżjoni dwar il-post (jiġifieri d-deċiżjoni għall-ewwel 
awtorizzazzjoni) bdiet fin-nofs tad-disgħinijiet, għalhekk bdiet ħafna qabel id-data tad-dħul fis-
seħħ tad-Direttiva EIA għall-Polonja, li kienet fl-1 ta’ Mejju 2004. Madankollu skont il-
ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, ir-rekwiżiti tad-direttiva mhumiex 
applikabbli għaliha.”

“(…) skont is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-każ 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 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’ kunsens 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.” 

Id-deċiżjonijiet dwar il-post għall-proġett inkwistjoni ttieħdu fl-19961. Dawn id-deċiżjoniiet għadhom 
vinkolanti, minkejja li ġew immodifikati sa ċertu punt fi stadju aktar tard. Għalhekk, fil-fehma tal-
Kummissjoni, il-proġett inkwistjoni huwa proġett ta’ wara l-adeżjoni. Konsegwentement, fid-dawl 
tal-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (il-każ C-396/92, Bund Naturschutz; 
il-każ C-81/96 Haarlemmerliede; il-każ 209/04 il-Kummissjoni vs. l-Awstrija), ir-rekwiżiti tad-
Direttiva EIA u r-rekwiżiti proċedurali tal-Artikoli 6(3)-(4) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats 
mhumiex applikabbli għaliha. 

Fid-dawl ta’ dak li ssemma hawn fuq, m’hemmx bżonn li jiġu kkunsidrati l-allegazzjonijiet 
speċifiċi tal-petizzjonant dwar il-ksur tad-Direttiva EIA jew tal-Artikolu 6(4) tad-Direttiva dwar 
il-Ħabitats mill-proġett inkwistjoni. 

Dwar xogħlijiet sussidjarji 

                                               
1 Deċiżjoni 1/96 fil-provinċja (voivodeship) ta’ Gorzow li ttieħdet mill-Gvernatur (voivode) ta’ Gorzow fl-10 ta’ 
Ġunju 1996 (deċiżjoni Nru GP-NB/7331/1/96); deċiżjoni 1/96 fil-provinċja ta’ Zielona Góra li ttieħdet mill-
Gvernatur ta’ Zielona Góra fil-25 ta’ Ġunju 1996 (deċiżjoni Nru UAN-P-7331/1/96); deċiżjoni 1/96 fil-provinċja 
ta’ Poznań li ttieħdet mill-Gvernatur ta’ Poznań fil-5 ta’ Lulju 1996 (deċiżjoni Nru GP-II-7331/1/96/1325).
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Minkejja dan, mill-informazzjoni ppreżentata mill-petizzjonant jidher li d-deċiżjonijiet 
addizzjonali dwar il-post ittieħdu għal xogħlijiet sussidjarji relatati mal-proġett fl-2008. Dawn ix-
xogħlijiet jinkludu dan li ġej: triqat ħdejn xulxin għall-aċċess għall-biċċiet ta’ art, erjas ta’ servizz, 
toroq sekondarji li jintużaw f’każ ta’ emerġenza, triqat ta’ aċċess għal għadajjar ekoloġiċi, aċċess 
għal passaġġi għall-annimali, parkeġġi addizzjonali għall-erjas ta’ servizz, estensjonijiet taż-żoni 
ta’ pagament. 

Mill-analiżi tad-deċiżjoni dwar il-post tat-8 ta’ Marzu 2008, mehmuża, huwa evidenti li l-
kundizzjonijiet marbuta mad-deċiżjoni ambjentali1, li ttieħdu għall-proġett inkwistjoni, ġew 
ikkunsidrati fid-deċiżjoni dwar il-post li ssemmiet hawn fuq u huma wkoll vinkolanti għat-twettiq 
ta’ xogħlijiet sussidjarji. Matul il-proċedura tat-teħid tad-deċiżjoni ambjentali li ssemmiet hawn 
fuq, tħejja rapport ambjentali u twettqu konsultazzjonijiet pubbliċi għall-proġett kollu inkwistjoni. 
Barra minn hekk, skont l-informazzjoni ppreżentata mill-petizzjonant, il-proġett kollu kien is-
suġġett tat-tieni proċedura tal-EIA fl-istadju tal-ħruġ tal-permess tal-bini. Għalhekk, il-
Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tistabbilixxi kienx hemm ksur tad-Direttiva EIA f’dan ir-
rigward. 

Fir-rigward tal-istqarrija li l-konsultazzjonijiet pubbliċi fl-istadju tat-teħid tad-deċiżjonijiet 
ambjentali ma twettqux f’konformità mad-Direttiva EIA, il-Kummissjoni osservat li diġà ttieħdet 
azzjoni ta’ ksur fir-rigward tan-nuqqas tan-nonkonformità orizzontali tad-dispożizzjonijiet 
Pollakki mar-rekwiżiti tad-Direttiva EIA rigward il-parteċipazzjoni pubblika. Bħala riżultat ta’ din 
l-azzjoni, l-awtoritajiet Pollakki adottaw liġi ġdida fit-3 ta’ Ottubru 2008 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 
Pollakka l-ġdida tindirizza kif xieraq in-nuqqasijiet identifikati fil-proċedura ta’ ksur.  

Fir-rigward tal-istqarrija tal-petizzjonant li l-proċess tal-konsultazzjoni pubblika, li twettaq fl-
istadju tal-ħruġ ta’ permess tal-kostruzzjoni, ġie ostakolat minħabba l-pubblikazzjoni ta’ avviż fil-
“Gazeta Lubuska” u mhux fil-“Gazeta Wyborcza”, in-nuqqas ta’ kartelluni qrib l-investiment 
ippjanat u fl-irħula viċin kif ukoll minħabba kalkolu inadegwat tad-data ta’ skadenza stabbilita 
għat-tressiq tal-kummenti, il-Kummissjoni tosserva dan li ġej. Skont l-Artikolu 6(5) tad-Direttiva, 
l-Istati Membri huma liberi li jagħżlu mezzi ta’ komunikazzjoni xierqa biex jiġi infurmat il-
pubbliku. Mill-analiżi tal-ġustifikazzjoni tal-permess tal-bini, huwa evidenti li informazzjoni dwar 
il-possibilità li jiġu sottomessi l-kummenti u l-osservazzjonijiet tqiegħded fuq l-Internet, fuq in-
noticeboards fil-muniċipalitajiet ta’ diversi rħula kkonċernati, kif ukoll fil-gazzetta lokali. Il-
Kummissjoni ma sabet ebda evidenza li l-istampar tal-informazzjoni f’gazzetta waħda minflok 
f’oħra jostakola d-drittijiet tal-pubbliku kkonċernat li jipparteċipa effettivament fil-proċedura ta’ 
konsultazzjoni. Mill-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, jista’ jiġi konkluż li, flimkien 
mal-proċedura tal-konsultazzjoni pubblika regolari, twettqet konsultazzjoni pubblika volontarja 
addizzjonali mill-investitur (eż. is-seduta ta’ smigħ pubbliku biex jiġu diskussi kwistjonijiet 
ambjentali dwar il-passaġġi għall-annimali). Għalhekk il-membri tal-pubbliku kkonċernat, inklużi 
l-NGOs, użaw il-possibilità li jissottomettu kummenti dwar il-proġett. Għalhekk, il-Kummissjoni 
mhijiex f’pożizzjoni li tistabbilixxi kienx hemm ksur tal-Artikolu 6(2) tad-Direttiva EIA f’dan ir-
rigward.  

Fir-rigward tat-tħassib dwar il-kalkolu mhux xieraq tad-data ta’ skadenza stabbilita għat-tressiq 
ta’ kummenti, il-Kummissjoni tosserva li l-Artikolu 49 tal-Kodiċi tal-Proċedura Amministrattiva 
tal-Polonja ma jidhirx li huwa applikabbli għall-Artikolu 30 tal-Liġi tat-3 ta’ Ottubru 2008 u 
                                               
1 Deċiżjoni tas-6 ta’ Awwissu 2007
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għalhekk ma jista’ jiġi stabbilit ebda ksur tal-Artikolu 6(2) tad-Direttiva EIA fir-rigward tal-
istabbiliment tad-dati ta’ skadenzi. 

Dwar il-kwistjoni tad-deċiżjonijiet li jirrigwardaw l-għoti tal-permess lil entità legali differenti 

Il-Kummissjoni tixtieq tirreferi għall-komunikazzjoni preċedenti tagħha: 

“Fir-rigward tal-kwistjoni tal-entitajiet legali li għalihom inħarġu deċiżjonijiet speċifiċi, il-
Kummissjoni tixtieq tosserva li dan l-aspett jaqa’ barra l-ambitu tad-Direttiva EIA u, għalhekk, 
ma titqajjem l-ebda kwistjoni dwar in-nuqqas ta’ konformità mad-direttiva.” 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li mill-analiżi tal-
informazzjoni disponibbli jidher li l-investitur pubbliku ddeċieda li jittrasferixxi x-xogħlijiet ta’ 
implimentazzjoni għal entità legali differenti u għalhekk il-permess tal-bini jinħareġ għal dik l-
entità. Madankollu, dan m’għandu ebda effett fuq id-determinazzjoni tal-bidu tal-proċedura tal-
awtorizzazzjoni kif ġie spjegat hawn fuq. 

Dwar il-kwistjoni tal-proprjetà

Il-petizzjonant isostni li l-iżviluppatur qed iserraħ fuq stqarrija żbaljata dwar id-dritt li wieħed 
juża l-art għall-iskopijiet tal-bini. Il-Kummissjoni tosserva li l-kwistjoni tal-proprjetà u l-
esproprjazzjoni tmur lil hinn mill-ambitu tal-kompetenza tal-Kummissjoni billi din il-kwistjoni 
taqa’ fl-ambitu esklussiv tar-responsabilità tal-Istati Membri.

Dwar il-kwistjoni tat-traspożizzjoni tal-kunċetti “kunsens tal-iżvilupp” u “żviluppatur”  

Fir-rigward tal-osservazzjoni tal-petizzjonant li l-Kummissjoni sostniet b’mod skorrett li l-liġi 
Pollakka fiha definizzjoni ta’ “kunsens tal-iżvilupp” u “żviluppatur”, il-Kummissjoni tixtieq 
tagħmel referenza għall-komunikazzjoni preċedenti tagħha fejn hi sostniet: 

“Fil-fehma tal-Kummissjoni, din il-liġi l-ġdida hija f’konformità mad-Direttiva EIA fir-rigward 
tad-dispożizzjonijiet relatati mal-konsultazzjonijiet mal-pubbliku jew it-traspożizzjoni tad-
definizzjonijiet tad-direttiva.” 

F’dan ir-rigward, għandu jiġi enfasizzat ukoll li hija ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-
Ġustizzja li t-traspożizzjoni ta’ direttiva fis-sistema legali nazzjonali ma tirrikjedix 
neċessarjament li d-direttiva tiġi kkupjata verbatim in express. F’ċerti sitwazzjonijiet, kuntest 
legali ġenerali jista’ jkun xieraq għall-iskop, bil-kundizzjoni li l-kuntest jiggarantixxi l-
applikazzjoni sħiħa tad-direttiva. 
(C-6/04, 428/04). Fil-fehma tal-Kummissjoni, il-kuntest legali ġenerali applikabbli tal-proċedura 
tal-EIA skont il-liġi Pollakka jiggarantixxi l-applikazzjoni tad-doveri stipolati fid-direttiva għall-
iżviluppatur u huwa marbut biżżejjed mal-kunċett tal-kunsens tal-iżvilupp.  

Konklużjoni

Il-proġett, inklużi x-xogħlijiet sussidjarji, ma jikser ebda liġi tal-UE. Għalhekk, fil-fehma tal-
Kummissjoni, billi ma jista’ jiġi stabbilit ebda ksur tal-liġi ambjentali tal-UE fir-rigward tal-
proġett inkwistjoni, il-Kummissjoni ma tqisx li hemm bżonn ta’ aktar azzjoni f’dan il-każ.


