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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0554/2006, imressqa minn Mieczyslaw Chorazy, ta’ nazzjonalità 
Pollakka, f’isem l-Assoċjazzjoni 'Stowarzyszenie Gliwiczanie dla Gliwic', dwar  
awtostrada ppjanata li tgħaddi miċ-ċentru ta’ Gliwice fin-Nofsinhar tal-Polonja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għar-rotta ppjanata ta’ awtostrada (expressway) li tgħaddi minn 
Gliwice sabiex tnaqqas it-traffiku mill-awtostrada l-ġdida  ‘Drogowa Trasa Średnicowa’ bejn 
Katowice u Gliwice. Huwa jindika li ż-żona ta’ Gliwice li minnha se tgħaddi l-awtostrada 
għandha popolazzjoni kbira u fiha bosta monumenti arkitettoniċi li ssirilhom ħsara kbira bit-
tniġġis li jinħoloq. Huwa jsostni wkoll li l-proġett se jirriżulta fit-tnaqqis tal-livelli tal-ilma ta’ 
taħt l-art u b’hekk jaqta’ l-ilma għall-park ċentrali tal-belt u żoni ambjentali oħrajn f’Gliwice.
Il-petizzjonant huwa tal-opinjoni li l-awtoritajiet nazzjonali naqsu milli jieħdu bis-serjetà t-
tħassib muri mill-assoċjazzjoni ta’ hawn fuq. Huwa jirreferi għall-Konvenzjoni ta’ Aarhus, li 
l-għan prinċipali tagħha huwa l-involviment tal-pubbliku b’mod aktar attiv fil-kwistjonijiet 
ambjentali u l-ħarsien ambjentali mtejjeb, filwaqt li enfasizza li l-UE ffirmat impenn li ġġib il-
leġiżlazzjoni tagħha f’konformità magħha. Fid-dawl ta’ dan, huwa qiegħed ifittex li tittieħed 
azzjoni mill-Parlament Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Novembru 2006. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Mejju 2007.

Il-petizzjoni hija rrelatata mal-kostruzzjoni ppjanata ta’ triq tat-tip expressway, l-hekk imsejħa 
‘Drogowa Trasa Srednicowa (DTS)’, bejn l-ibliet tar-reġjun ta’ Silesia tan-Naħa ta’ Fuq fil-



PE388.761v04-00 2/8 CM\887546MT.doc

MT

Polonja. Ix-xogħol ta’ tħejjija għall-kostruzzjoni tat-taqsima tal-Punent minn Ruda Slaska sa 
Gliwice bħalissa jinsab għaddej. Il-petizzjonant jinsab imħasseb dwar ir-rotta ppjanata tad-
DTS li se tgħaddi miċ-ċentru storiku tal-belt ta’ Gliwice u fejn joqogħdu ħafna nies. Il-
petizzjonant jallega li l-proġett se jkollu effetti ħżiena fuq is-saħħa tal-abitanti li jgħixu fiċ-
ċentru ta’ Gliwice u li potenzjalment hemm nuqqas ta’ konformità bejn il-proġett u l-
leġiżlazzjoni tal-UE. B’mod partikolari, il-petizzjonant jirreferi għall-qsim tal-proġett 
f’taqsimiet, in-nuqqas ta’ analiżi tal-alternattivi, it-tnaqqis fil-livell tal-ilma tal-pjan, il-qbiż 
tal-livelli tal-kwalità tal-arja u tal-livelli tal-ħsejjes li jirriżultaw mit-twettiq tal-proġett.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Id-Direttiva tal-Istudju tal-Impatt Ambjentali1 (Id-Direttiva tal-EIA)

Il-proġett li qiegħed jirreferi għalih il-petizzjonant huwa l-kostruzzjoni ta’ triq ġdida b’tul ta’ 
8.2 km, b’erba’ sa sitt karreġġjati, jiddependi mit-taqsima tat-triq, u jaqa’ taħt l-Anness 
II.10.e) ‘il-bini ta’ toroq, portijiet u installazjonijiet tal-portijiet, inklużi portijiet għall-
bastimenti tas-sajd (proġetti mhux inklużi fl-Anness I)’ tad-Direttiva tal-EIA. Il-petizzjonant 
jallega li l-proġett konċernat jagħmel parti minn proġett ikbar ta’ DTS – Zachod, triq b’sitt 
karreġġjati b’tul ta’ 18.9 km. Fil-fatt, il-proġett kollu ta’ DTS – Zachod għandu jaqa’ taħt l-
Anness I tad-Direttiva tal-EIA ‘il-bini ta’ triq ġdida b’erba’ karreġġjati jew iktar, jew l-
allinjament mill-ġdid u/jew it-twessigħ ta’ triq eżistenti ta’ żewġ karreġġjati jew anqas sabiex 
issir b’erba’ karreġġjati jew aktar, fejn din it-triq ġdida jew allinjata mill-ġdid u/jew 
imwessgħa xi biċċa mit-triq tkun tul ma jaqta’ xejn ta’ 10 km jew iktar’ u EIA huwa 
obbligatorju. Għaldaqstant, il-petizzjonant jallega li t-taqsim tal-proġett f’żewġ taqsimiet 
ikkawża l-bidla fil-kategorija tal-proġett mill-Anness I għall-Anness II tad-Direttiva tal-EIA.

Id-Direttiva tal-EIA tipprovdi li Stati Membri jridu jassiguraw li, qabel ma jingħata kunsens 
għall-iżvilupp, proġetti li x’aktarx ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent minħabba, fost 
affarijiet oħra, in-natura, id-daqs jew il-post tagħhom, għandhom ikunu soġġetti għal 
evalwazzjoni tal-effetti ambjentali tagħhom. L-għan tad-Direttiva tal-EIA msemmi hawn fuq 
ma jistax ikun imwarrab. Dan ifisser li proġetti li x’aktarx ikollhom effetti sinifikanti fuq l-
ambjent u li jkunu jeħtieġu EIA skont id-direttiva, m’għandhomx jinqasmu fi proġetti 
sekondarji sabiex kull wieħed minnhom, meħud għalih waħdu, ikun meqjus li m’għandux 
effetti ambjentali sinifikanti u b’hekk jevita l-obbligi stipulati mid-direttiva. Barra minn hekk, 
meta jsir EIA, l-effetti kemm diretti kif ukoll indiretti tal-proġetti għandhom ikunu koperti u t-
tagħrif ambjentali sottomess mill-iżviluppatur lill-awtoritajiet kompetenti għandu jinkludi 
deskrizzjoni tal-effetti sinifikanti mistennija tal-proġett propost, inklużi, meta rilevanti, l-
effetti kumulattivi ma’ proġetti oħrajn. Għalkemm il-proġett inqasam f’taqsimiet, kien soġġett 
għal studju tal-impatt ambjentali. Għalhekk, fuq dal-punt ma jista’ jkun identifikat l-ebda ksur 
tad-Direttiva tal-EIA. Madankollu, rigward l-effetti kumulattivi tal-proġett, skont it-tagħrif 
provdut mill-petizzjonant, mhuwiex possibbli li tgħid jekk it-tagħrif ambjentali qiesx dan l-
aspett.

Il-petizzjonant isemmi wkoll li ma saritx analiżi ta’ alternattivi fl-istudju tal-impatt ambjentali 
li twettaq għall-proġett. Skont id-Direttiva tal-EIA, tagħrif ambjentali pprovdut mill-
iżviluppatur għandu jinkludi deskrizzjoni ġenerali tal-alternattivi ambjentali ewlenin studjati 
mill-iżviluppatur u ħjiel tar-raġunijiet ewlenin għall-għażla tiegħu. In-nuqqas ta’ tagħrif bħal 
dan jikkostitwixxi ksur tad-direttiva.
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Il-kwalità tal-arja

Id-dispożizzjonijiet ġenerali għall-evalwazzjoni u l-ġestjoni tal-kwalità tal-arja huma stipulati 
fid-Direttiva Qafas 96/62/KE1 dwar il-Kwalità tal-Arja fl-Ambjent. Id-Direttiva 1999/30/KE li 
tnisslet minnha tiġbor fiha dispożizzjonijiet speċifiċi relatati mad-dijossidu tan-nitroġenu, 
inkluż il-valur tal-limitu annwali għad-dijossidu tan-nitroġenu, li se jidħol fis-seħħ fl-2010 u l-
valuri tal-limitu għall-materja f’sura ta’ partikuli separati PM10 li diġà ilhom fis-seħħ mill-
2005.

Il-belt ta’ Gliwice bħalissa m’għandhiex problema b’konċentrazzjonijiet għoljin tad-dijossidu 
tan-nitroġenu fl-arja tal-ambjent. Konċentrazzjonijiet imkejlin jindikaw valuri inqas mill-valur 
tal-limitu. Jeżistu, madankollu, eċċessi fil-valur tal-limitu tal-materja f’sura ta’ partikuli 
separati PM10. L-awtoritajiet qegħdin jippruvaw isolvu dan permezz tat-twettiq ta’ pjan ta’ 
tnaqqis għall-kwalità tal-arja li kien mgħarraf lill-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni ma tistax tagħmel stima tal-impatt tal-kostruzzjoni l-ġdida fuq il-kwalità tal-
arja fl-ambjent fi Gliwice. Filwaqt li t-trasport is-soltu jkun wieħed mill-kontributuri ewlenin 
għaż-żieda tal-konċentrazzjonijiet tad-dijossidu tan-nitroġenu fl-arja tal-ambjent, ċerti miżuri 
tal-infrastruttura tat-trasport għandhom impatt newtrali jew aħjar pożittiv fuq il-kwalità tal-
arja permezz ta’ effetti fosthom it-tnaqqis fil-konġestjoni. Fil-fatt, għandhom ikunu evalwati 
fuq bażi ta’ każ każ. Il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li l-effetti fuq il-konċentrazzjonijiet ta’ 
aġenti li joħolqu t-tniġġis fl-arja tal-ambjent jeħtieġ li jkunu evalwati permezz ta’ EIA, 
minħabba li l-eċċessi tal-valuri tal-limitu ta’ materja f’għamla ta’ partikuli separati diġà 
jindikaw problema serja ta’ tniġġis tal-arja, u l-konċentrazzjonijiet tad-dijossidu tan-nitroġenu 
huma biss 10 fil-mija jew xi ħaġa hekk inqas mill-valur tal-limitu fis-sit ta’ monitoraġġ. Barra 
minn hekk, evalwazzjoni spazjali tal-effetti hija meħtieġa minħabba li meta l-infrastruttura 
ġdida tkun bdiet taħdem, il-post ta’ fejn qiegħed isir il-monitoraġġ jista’ ma jibqax jissodisfa 
l-ħtiġijiet tad-direttiva.

Ħsejjes

F’dak li għandu x’jaqsam mal-ħsejjes tat-traffiku, il-Kummissjoni ttenni li, kif meħtieġ mid-
Direttiva 2002/49/KE2, l-Istati Membri jridu jfasslu mapep strateġiċi tal-ħsejjes u jadottaw 
pjanijiet ta’ azzjoni sabiex jevalwaw u jimmaniġġjaw il-ħsejjes ambjentali minħabba toroq 
prinċipali ta’ iktar minn 3 miljun vettura fis-sena. Din id-direttiva tiffissa skadenzi ta’ 
applikazzjoni f’rabta ma’ dan l-aspett. Ma tistabbilixxix limiti ta’ ħsejjes jew kriterji oħra li 
jġiegħlu lill-Istati Membri jqisu jew jinfurzaw miżuri għat-tnaqqis tal-ħsejjes. Barra minn 
hekk, in-natura tal-miżuri tat-tnaqqis maħsubin fi ħdan il-pjanijiet titħalla f’idejn l-Istati 
Membri.

Id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma1

Rigward l-impatt fuq l-ilma ta’ taħt l-art, id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma tistabbilixxi ħtiġijiet 
għall-ippjanar dettaljat mill-Istati Membri tal-użu tar-riżorsi tal-ilma sabiex ikunu evitati 
soluzzjonijiet mhux sostenibbli u ħsara rreversibbli fuq l-ambjent permezz tal-iżvilupp ta’ 
Pjanijiet għall-Ġestjoni tal-Baċini tax-Xmajjar (RBMP). Skont id-direttiva, l-ewwel RBMP 
għandu jkun ippubblikat f’Diċembru 2009. Mill-2009 ’l quddiem, kull pjan jew programm li 
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jista’ jkollu impatt fuq ir-riżorsi tal-ilma se jkollu jiġi kkoordinat mad-dispożizzjonijiet tal-
RBMP sabiex ikunu jistgħu jinkisbu l-għanijiet ambjentali tal-WFD.

Bħala l-ewwel pass lejn l-RBMP, l-Artikolu 5 tal-WFD kien jesiġi li l-Istati Membri jagħmlu, 
sa Diċembru 2004, analiżi tal-impatt tal-attività tal-bniedem fuq l-istatus tal-ilma tal-wiċċ u 
ta’ taħt l-art. L-għan tal-analiżi kien li jidentifika l-korpi ta’ ilma li jinsabu fir-riskju li ma 
jilħqux l-għanijiet tad-direttiva.  Din l-ewwel identifikazzjoni għandha tkun ikkomplementata 
b’tagħrif miġbur permezz tan-netwerks ta’ monitoraġġ stabbiliti sa Diċembru 2006. Fl-aħħar 
nett, korpi ta’ ilma li jinsabu fir-riskju se jkunu soġġetti għall-programm ta’ miżuri tad-
direttiva sabiex jinkiseb status tajjeb sal-2015, inkluż status kwantitattiv u kimiku. Skont il-
WFD l-Artikolu 4.1.b.ii, l-Istati Membri għandhom jassiguraw bilanċ bejn l-ilma li jittella’ u 
dak li jerġa’ jidħol fuq il-pjan għall-korpi ta’ ilma ta’ taħt l-art sa mhux aktar tard mill-2015.
L-Artikolu 4 tal-WFD jippermetti eżenzjonijiet għall-għan ġenerali fejn jitwettqu kriterji 
speċifiċi. F’każ ta’ korpi tal-ilma, fejn tista’ tapplika xi waħda minn dawn l-eżenzjonijiet, 
għandha tkun inkluża ġustifikazzjoni xierqa fl-RBMP.

Fid-dawl ta’ kulma ntqal hawn fuq, il-proġett tad-DTS u r-riskju relatat miegħu li jbaxxi l-
livell tal-ilma tal-pjan naturalment għandhom ikunu parti mill-miżuri ta’ ħarsien li għandhom 
jiġu ppjanati fl-RBMP. F’dan l-istadju, madankollu, m’hemm ebda evidenza ta’ ksur tal-
leġiżlazzjoni.

Konklużjonijiet

Rigward id-Direttiva tal-Istudju tal-Impatt Ambjentali, jeżisti suspett ta’ ksur potenzjali tad-
Direttiva tal-EIA. Għaldaqstant, il-Kummissjoni se titlob lill-awtoritajiet Pollakki sabiex 
jipprovdu aktar tagħrif addizzjonali biex ikun jista’ jsir stħarriġ tal-kwistjoni.

4. Risposta supplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Marzu 2008.

Wara l-petizzjoni, sabiex tinvestiga l-ksur potenzjali tad-Direttiva dwar l-Evalwazzjoni tal-
Impatt Ambjentali (EIA)1 il-Kummissjoni rreġistrat ilment taħt ir-referenza 2007/2220.
Sussegwentement, f’Ġunju 2007, il-Kummissjoni indirizzat ittra lill-Awtoritajiet Pollakki  li 
fiha talbet informazzjoni dwar il-proċedura tal-istudju tal-impatt ambjentali mwettqa għall-
expressway Ruda Slaska - Zabrze - Gliwice. Fit-3 u l-10 ta’ Settembru 2007, l-Awtoritajiet 
Pollakki wieġbu għall-ittra tal-Kummissjoni. Fit-tweġibiet tagħhom, l-Awtoritajiet Pollakki 
indikaw li l-informazzjoni dwar l-EIA kienet qed tinġabar u kienet se tintbagħat lill-
Kummissjoni fi żmien qasir.  L-ittra b’dokumentazzjoni voluminuża dwar l-EIA, għal partijiet 
mit-triq f’Ruda Slaska u Zabrze waslet għand il-Kummissjoni fl-10 ta’ Diċembru 2007 u 
bħalissa għaddejja minn eżami dettaljat.

Skont l-informazzjoni mogħtija mill-Awtoritajiet Pollakki f’Settembru 2007, l-expressway
Ruda Slaska – Zabrze - Gliwice kienet imqassma fi tmien partijiet, li minnhom tnejn jagħmlu
ma’ Gliwice (G1 u G2), erbgħa jagħmlu ma’ Zabrze (Z1, Z2, Z3 u Z4) u tnejn ma’ Ruda 
Slaska (R1 u R2). Kull sezzjoni tat-triq kienet/se tkun soġġetta għal EIA.

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent 

(Id-Direttiva tal-EIA)  (ĠU L 175, 5.7. 1985, p. 40) kif emendata mid-Direttivi 97/11/KE (ĠU L 73, 
14.3.1997, p. 5) u 2003/35/KE (ĠU L 156, 25.6.2003, p.17).
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Is-sezzjonijiet f’Ruda Slaska (R1 u R2) qed jinbnew. Għal żewġ partijiet tat-triq ta’ Zabrze  
(Z1 and Z2) diġà ngħata l-permess ta’ żvilupp. Huwa importanti li jiġi nnutat li l-proċedura 
ta’ kunsens għall-iżvilupp għat-triq ta’ Ruda Slaska (R1, R2) u parti waħda mill-partijiet ta’ 
Zabrze (Z1) inbeda qabel l-1 ta’ Mejju 2004, għalhekk qabel ma d-Direttiva tal-EIA daħlet 
fis-seħħ. Għaldaqstant id-Direttiva tal-EIA ma tapplikax għal dawk it-tliet partijiet u ma jista’ 
jinsab l-ebda ksur f’dak ir-rigward. Dwar parti Z2 f’Zabrze, il-proċedura tal-EIA kienet bdiet 
fit-23 ta’ Novembru 2005. Id-dokumenti dwar il-parti Z2 waslu għand il-Kummissjoni 
f’Diċembru 2007 u qed jiġu eżaminati.

Għall-erba’ partijiet li jkun fadal f’Zabrze (Z3 u Z4) u Gliwice (G1 u G2), f’Novembru u 
Diċembru 2006 l-iżviluppatur ressaq talbiet għal permessi ta’ żvilupp. Skont l-informazzjoni 
provduta mill-Awtoritajiet Pollakki fl-10 ta’ Diċembru 2007, il-permessi ta’ żvilupp għal 
dawn l-erba’ partijiet fi Gliwice u f’Zabrze għadhom ma ngħatawx u għalhekk il-proċedura 
għadha mhix finalizzata.

Dwar il-‘qsim tal-proġett’, jidher li jkun xieraq li jsir EIA wieħed għall-erba’ partijiet 
f’Zabrze u fi Gliwice (Z3, Z4 u G1, G2) għax isawru rotta kontinwa u l-proċeduri ta’ żvilupp 
għalihom bdew flimkien. Madankollu, il-qsim tal-proġett f’partijiet differenti ikun aċċettabbli 
jekk ikun sar hekk għal raġunijiet tekniċi jew amministrattivi, sakemm l-impatti relevanti 
kollha tal-proġett kollu jiġu evalwati bis-sħiħ u kif jixraq, inklużi l-effetti kumulattivi.

Peress li l-proċedura ta’ kunsens għall-iżvilupp għadha ma tlestietx, il-Kummissjoni 
m’għandha l-ebda raġuni biex tassumi, f’dan l-istadju, li hemm nuqqas ta’ konformità mad-
Direttiva tal-EIA.  L-Awtoritajiet Pollakki huma responsabbli li jiżguraw li l-proġett isirlu l-
EIA u li jkun konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-EIA.

Konklużjonijiet

F’dan l-istadju, il-permess ta’ żvilupp għadu ma ngħatax għall-proġett. Għalhekk huwa 
prematur biex wieħed jassumi li hemm xi ksur tal-leġiżlazzjoni Komunitarja. Jekk, la darba l-
proċedura titlesta, il-petizzjonant jaħseb li ma jkunux ġew rispettati xi dispożizzjonijiet tad-
Direttiva tal-EIA, għandu jipprovdi l-informazzjoni xierqa.

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

Fid-dokumentazzjoni addizzjonali pprovduta, il-petizzjonant qal li l-iżviluppatur issottometta 
talba għal deċiżjoni dwar il-kundizzjonijiet ambjentali għall-proġett u li d-Direttorat Reġjonali 
għall-Protezzjoni tal-Ambjent kien beda proċedura għall-konsultazzjonijiet pubbliċi. Fir-
rigward ta’ din il-proċedura, il-petizzjonant issottometta diversi allegazzjonijiet. B’mod 
partikolari, il-petizzjonant qal li l-proċedura ma twettqitx f’Gliwice iżda f’Katowice, u fil-ħin 
tax-xogħol, u għalhekk kien diffiċli għall-petizzjonant li jiffarmiljarizza ruħu mad-
dokumentazzjoni dwar il-proġett. Huwa jsostni wkoll li l-persuni mid-Direttorat Reġjonali 
għall-Protezzjoni tal-Ambjent ma kellhomx biżżejjed għarfien dwar il-proġett. Barra minn 
hekk, il-petizzjonant ipprovda kopja tal-kummenti li l-Assoċjazzjoni ‘Gliwiczanie dla Gliwic’ 
u persuni oħra pprovdew lid-Direttorat Reġjonali għall-Protezzjoni tal-Ambjent.

Wara li l-petizzjonant issottometta d-dokumentazzjoni msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni 
kkuntattjat lid-Direttorat Ġenerali Pollakk għall-Protezzjoni Ambjentali biex tikseb kjarifiki 
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dwar il-proċedura tal-EIA għall-proġett inkwistjoni. Mill-informazzjoni li waslet mingħand l-
awtoritajiet Pollakki, jidher li l-proċedura biex tittieħed deċiżjoni dwar il-kundizzjonijiet 
ambjentali tat-triq (‘Drogowa Trasa Srednicowa’), is-sezzjoni ‘Zachod’ minn fejn tingħaqad 
ma’ DK 88 fi Gliwice għal km 11+100 f’Zabrze, is-sezzjonijiet G1, G2, Z3 u Z4, bdiet 
(inbdiet) fis-26 ta’ Frar 2010.

Il-pubbliku ġie infurmat dwar il-proċedura ta’ konsultazzjoni pubblika b’avviż fil-11 ta’ 
Marzu 2010 li, fost affarijiet oħra, twaħħal fuq il-bord tal-avviżi fil-belt ta’ Gliwice u ġie 
ppubblikat fil-gazzetta nazzjonali ‘Gazeta Wyborcza’. Fl-avviż, il-pubbliku ġie informat, kif 
stipulat fil-liġi Pollakka, dwar il-proċedura li kienet għaddejja biex tittieħed id-deċiżjoni, id-
disponibilità tal-informazzjoni miġbura skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva tal-EIA1, id-Direttiva 
85/337/KEE, u d-dettalji tal-iskeda għat-trażmissjoni tal-kummenti u l-opinjonijiet. Barra 
minn hekk, ġiet organizzazta seduta ta’ smigħ pubbliku fl-10 ta’ Mejju, li fiha l-assoċjazzjoni 
‘Gliwiczanie dla Gliwic’ ipparteċipat u ssottomettiet kummenti. Skont l-informazzjoni li 
waslet mingħand l-awtoritajiet Pollakki, l-assoċjazzjoni ‘Gliwiczanie dla Gliwic’ hija waħda 
mill-partijiet fil-proċeduri għat-teħid tad-deċiżjoni dwar il-kundizzjonijiet ambjentali u 
għandha d-dritt li jkollha aċċess għall-informazzjoni kollha miġbura matul il-proċedura.
Abbażi ta’ dak li ntqal hawn fuq, jidher li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-EIA ġew 
irrispettati u l-Kummissjoni ma sabet l-ebda evidenza ta’ nuqqas ta’ konformità fil-proċedura 
tal-konsultazzjoni pubblika.

Skont l-informazzjoni miksuba mingħand l-awtoritajiet Pollakki, il-proċedura għall-ġbir tal-
evidenza fil-proċeduri għat-teħid tad-deċiżjoni inkwistjoni tlestiet fid-19 ta’ Lulju 2010 u 
wara li janalizza l-evidenza ppreżentata, id-Direttorat Reġjonali għall-Protezzjoni tal-Ambjent 
se jieħu deċiżjoni.

Fir-rigward tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni u tal-kummenti sottomessi mill-assoċjazzjoni lid-
Direttorat Reġjonali għall-Protezzjoni tal-Ambjent, il-Kummissjoni tixtieq tinforma lill-
petizzjonant li meta tittieħed deċiżjoni biex jingħata jew jiġi rrifjutat permess għall-iżvilupp, 
l-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-pubbliku dwar dan u għandha tagħmel disponibbli 
għall-pubbliku:

- il-kontenut tad-deċiżjoni u kwalunkwe kundizzjonijiet relatati magħha.

- wara li jiġu eżaminati l-punti ta’ tħassib u l-opinjoni espressa mill-pubbliku kkonċernat, ir-
raġunijiet u l-konsiderazzjonjiet prinċipali li fuqhom hija bbażata d-deċiżjoni, inkluża l-
informazzjoni dwar il-proċess tal-parteċipazzjoni pubblika.

- deskrizzjoni, fejn hemm bżonn, tal-miżuri prinċipali biex jiġu evitati, imnaqqsa u, fejn hu 
possibbli, jittaffew l-effetti negattivi ewlenin.

Barra minn hekk, l-Assoċjazzjoni, inkwantu hija waħda mill-partijiet fil-proċeduri skont il-liġi 
Pollakka, għandha aċċess għal proċedura ta’ reviżjoni fil-qorti jew quddiem xi korp ieħor 
indipendenti u imparzjali biex tikkontesta l-legalità sostantiva jew proċedurali tad-deċiżjoni 
(l-Artikolu 10a tad-Direttiva tal-EIA).

                                               
1 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40-48



CM\887546MT.doc 7/8 PE388.761v04-00

MT

Konklużjonijiet

Wara l-analiżi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant u mill-awtoritajiet Pollakki, il-
Kummissjoni ma tista’ tidentifika l-ebda ksur tad-Direttiva tal-EIA matul l-istadji tal-
proċedura tal-EIA li twettqu sa issa. Barra minn hekk, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda 
raġuni biex tassumi li mhux se jkun hemm konformità mad-Direttiva tal-EIA matul il-
kumplament tal-istadji tal-proċedura tal-EIA fir-rigward tal-informazzjoni dwar it-teħid tad-
deċiżjoni u l-aċċess għal reviżjoni ġudizzjarja.

Madankollu, jekk ladarba titlesta l-proċedura, il-petizzjonant ikun tal-opinjoni li d-
dispożizzjonijiet essenzjali tad-Direttiva tal-EIA ma jkunux ġew rispettati, huwa għandu 
jipprovdi l-informazzjoni xierqa.

6. Risposta tal-Kummissjoni (REV. III), li waslet fis-16 ta’ Diċembru 2011.

Il-petizzjonant esprima n-nuqqas ta’ qbil tiegħu mal-kummenti tal-Kummissjoni li ġew 
ippreżentati fl-aħħar komunikazzjoni. Huwa tenna l-allegazzjonijiet li qajjem qabel rigward l-
istudju inadegwat dwar is-saħħa tal-bniedem, l-emissjonijiet tal-arja u l-ilma tal-pjan fiż-żona 
ta' Chopin Park.  Tqajmet allegazjoni ġdida mill-petizzjonant rigward in-nuqqas ta' studju tal-
PM2.5  fil-proċedura tal-'Istudju tal-Impatt Ambjentali (EIA) tal-proġett inkwistjoni u, 
għalhekk, dwar in-nuqqas ta' konformità tal-proġett mad-Direttiva tal-EIA u d-Direttiva 
2008/50/KE dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent1 . 

Il-Kummissjoni hija konxja tal-proġett, u mindu ssottomettiet il-petizzjoni fl-2006, fittxet li 
tikseb informazzjoni bosta drabi dwar il-proġett mill-awtoritajiet Pollakki. Wara l-aħħar 
allegazzjoni, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Pollakki jagħmlu kjarifiki dwar il-
valutazzjoni tal-impatt tal-proġett fuq l-atmosfera fil-proċedura tal-Istudju tal-Impatt 
Ambjentali.  L-awtoritajiet Pollakki ssottomettew it-tweġiba tagħhom fit-22/09/2011. 

L-Istudju tal-Impatt Ambjentali

Il-proġett kien suġġett għall-proċedura tal-EIA li ġiet mibdija permezz tas-sottomissjoni ta' 
talba għal deċiżjoni  dwar il-kundizzjonijiet ambjentali fis-26/02/2010. Fil-11/03/2010, id-
Direttur Reġjonali għall-Ħarsien tal-Ambjent ippubblika avviż pubbliku fejn informa lill-
pubbliku dwar il-bidu tal-proċedura u d-disponibbiltà tad-dokumenti relevanti (inkluż ir-
rapport ambjentali), u l-arranġament dwar is-sottomissjoni tal-kummenti u l-opinjonijiet fi 
ħdan il-qafas tal-proċedura. Minbarra dan, fl-10/05/2010, sar  smigħ pubbliku fi ħdan il-
proċedura tal-EIA. Skont id-Deċiżjoni dwar il-Kondizzjonijiet Ambjentali (li ffinalizzat il-
proċedura tal-EIA) li nħarġet fil-31/08/2010, il-petizzjonant, li kien parti mill-proċeduri, kien 
ipparteċipa fis-smigħ pubbliku u kien issottometta l-kummenti fi ħdan il-proċedura tal-EIA.   

Rigward l-aspetti msemmija fil-petizzjoni li, skont il-petizzjonant, ma ġewx studjati kif 
suppost,  il-Kummissjoni tixtieq tinnota li l-awtorità kompetenti indirizzat dawn l-aspetti (is-
saħħa tal-bniedem, l-impatt fuq l-ilma tal-pjan fiż-żona ta' Chopin Park u l-emissjonijiet fl-
arja) fid-Deċiżjoni dwar il-Kondizzjonijiet Ambjentali tal-31/08/2010 u fiha wieġbet b'mod 
komprensiv għall-kummenti tal-petizzjonant.  Il-Kummissjoni m'għandha l-ebda bażi biex ma 
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jkollhiex fiduċja fir-riżultati tal-istudju li sar mill-awtoritajiet Pollakki. 

Fuq il-bażi ta' dak li ssemma hawn fuq, il-Kummissjoni ma identifikat l-ebda ksur tad-
Direttiva tal-EIA.  

Il-kwalità tal-arja fl-ambjent

Id-Direttiva 2008/50/KE, li kellha tiġi trasposta mill-Istati Membri sal-11 ta' Ġunju 2010, 
tirrikjedi lill-Istati Membri jiżguraw li jkun hemm konformità mal-valuri mmirati u l-valuri ta’ 
limitu ta' ċerti sustanzi li jniġġsu.  Rigward il-konċentrazzjonijiet tal-PM2.5, il-valur immirat 
għandu jintlaħaq mill-Istati Membri sal-1 ta' Jannar 2010 u l-valur ta’ limitu għandu jintlaħaq 
sal-1 ta' Jannar 2015.  

Rigward il-konformità tal-proġett mad-Direttiva 2008/50/KE, il-Kummissjoni għandha 
tinnota li din id-direttiva ma tapplikax għal proġetti partikolari, iżda minflok tħares lejn is-
sitwazzjoni tal-kwalità tal-arja fiż-żona kollha. Meta, f'ċertu żona, il-livelli tas-sustanzi li 
jniġġsu fl-arja ambjentali jaqbżu l-valur ta’ limitu jew il-valur immirat, flimkien ma' 
kwalunkwe marġni relevanti ta' tolleranza, id-Direttiva 2008/50/KE titlob lill-Istati Membri 
jiżguraw li l-pjanijiet tal-kwalità tal-arja jiġu stabbiliti għal dik iż-żona sabiex jintlaħaq il-
valur ta’ limitu relatat jew il-valur immirat li ġie speċifikat fid-Direttiva. Skont l-awtoritajiet 
Pollakki, it-tali pjan tal-kwalità tal-arja ġie adottat għaż-żoni fis-"Silesian Voivoidship".  Il-
proġett inkwistjoni (il-bini ta’ expressway Katowice-Gliwice) issemma bħala wieħed mill-
miżuri, li għandu l-għan li jillimita t-traffiku ta' tranżitu fiċ-ċentri tal-bliet konċernati, inkluż 
fi Gliwice. L-awtoritajiet Pollakki, fl-ittra tagħhom lill-Kummissjoni, iddikjaraw li bħala 
riżultat tal-proġett inkwistjoni, parti mit-traffiku se jiġi trasferit mit-toroq tal-belt għal din l-
expressway u, għalhekk, l-espożizzjoni tal-abitanti tal-belt ta' Gliwice għat-tniġġis tal-arja 
mit-traffiku, se titnaqqas.  

Konklużjoni

Il-Kummissjoni reġgħet evalwat l-allegazzjonijiet li saru fil-petizzjoni u tikkonferma li hija 
ma identifikat l-ebda ksur tad-Direttiva tal-EIA. Rigward id-Direttiva 2008/50/KE, il-
Kummissjoni spjegat li d-Direttiva ma tistax tiġi applikata direttament għal investimenti 
infrastrutturali speċifiċi li ġew implimentati mill-Istati Membri.  


