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Ungeriża, dwar il-protezzjoni tal-ambjent fl-Ungerija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni tikkonċerna l-ħsara irreversibbli kkawżata lin-natura fil-masġar ta’ Sajolad 
nominat mill-kodiċi HUAN 2004 fin-netwerk Natura 2000 tal-KEE. S’issa l-masġar ta’ 
Sajolad, li huwa proprjetà tal-Istat Ungeriż, kien l-ikbar foresta li fiha injam iebes tad-
Direttorat tal-Park Nazzjonali ta’ Aggtelek, li tkopri 180 ettaru, u kellu valur naturali kbir;
madankollu, bħala konsegwenza ta’ nuqqasijiet serji tal-maniġment tal-masġar, tal-
awtoritajiet għall-immonitorjar u ta’ korpi governattivi, issa nqatgħu 98% tas-siġar tal-
masġar. Il-qerda tal-masġar, skont ma ntqal lilna minn impjegat tal-Park Nazzjonali, twettqet 
mid-Direttorat tal-Forestrija responsabbli mill-immaniġġjar tal-forestrija tal-masġar ta’ 
Sajolad, li argumenta li kienet ħaġa impossibbli li wieħed jieħu ħsieb il-masġar protett 
minħabba s-serq ad hoc ta’ siġar min-nies li jgħixu fit-żona. Bħala riżultat tal-qerda totali tal-
Ħabitats, speċi ta’ annimali ta’ importanza Komunitarja għebu kompletament mill-masġar ta’ 
Sajolad. Il-petizzjonant jitlob lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet sabiex jikkummissjona 
investigazzjoni biex isir jaf għaliex l-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika tal-Ungerija 
naqsu milli jissodisfaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 2(1)-(2)-(3), 3(3) u 6(2)-(3) tad-
Direttiva 92/43/KEE (id-Direttiva dwar il-Ħabitats).

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 7 Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 26 Settembru 2008.
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Wara l-adozzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/26/KE tat-13 ta’ Novembru 20071, il-
masġar ta’ Sajólád issa kien inkluż skont referenza HUAN20004, bl-isem “Hernád-völgy és 
Sajóládi-erdő”, fuq il-lista ta’ siti ta’ importanza Komunitarja.

Għandu jkun osservat ukoll li l-Kummissjoni diġà rċeviet domanda bil-miktub mill-Parlament 
Ewropew f’Jannar 2008 rigward il-qerda tal-masġar ta’ Sajólád. Fuq il-bażi tal-informazzjoni 
sottomessa ma’ dik id-domanda bil-miktub, il-Kummissjoni diġà fetħet każ fuq l-inizjattiva 
tagħha sabiex tinvestiga din il-kwistjoni aktar fil-fond. Sussegwentement, il-Kummissjoni 
rċeviet ukoll ilment rigward dan il-każ – flimkien ma’ numru ta’ dokumenti supplimentari u 
diversi ritratti tas-sit – mill-istess NGO li ssottomettiet din il-petizzjoni.

Fit-30 ta’ Jannar 2008, il-Kummissjoni bagħtet ittra lill-awtoritajiet Ungeriżi titlob 
informazzjoni u kjarifika rigward il-każ. F’din l-ittra, il-Kummissjoni fakkret lill-awtoritajiet 
Ungeriżi li l-masġar ta’ Sajólád kien inkluż (sa mill-2004) skont ir-referenza HUAN20004 
“Hernád-völgy és Sajóládi-erdő” fuq il-lista ta’ siti proposti ta’ importanza Komunitarja 
(pSCIs) trażmessa mill-Ungerija lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva tal-
Ħabitats. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni ġibdet l-attenzjoni tal-awtoritajiet Ungeriżi rigward 
il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kkonfermat2

li l-Istati Membri huma, skont id-Direttiva 92/43/KEE, meħtieġa li jwettqu miżuri ta’ 
protezzjoni xierqa, mill-perspettiva tal-għan ta’ konservazzjoni tad-direttiva, sabiex 
jissalvagwardjaw l-interess ekoloġiku relevanti li għandhom il-pSCIs fuq livell nazzjonali.
Barra minn hekk, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kkonfermat3 li l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri kollha neċessarji sabiex jevitaw intervenzjonijiet li jkollhom ir-riskju ta’ 
kompromess serju fuq il-karatteristiċi ekoloġiċi tas-siti li jidhru fuq il-lista nazzjonali 
trażmessa lill-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Ungeriżi għal informazzjoni dettaljata dwar:

 dak li seħħ preċiżament fil-masġar ta’ Sajólád, u iktar speċifikament, l-istat 
kurrenti tas-sit kif imqabbel mal-istat tiegħu fil-ħin meta kien propost għal 
inklużjoni fuq il-lista ta’ siti ta’ importanza Komunitarja;

 il-miżuri protettivi li kienu magħmula għas-salvagwardja tal-interess ekoloġiku 
relevanti ta’ dan is-sit sa mill-inklużjoni tiegħu fuq il-lista ta’ siti proposti ta’ 
importanza Komunitarja;

 l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet relevanti tad-Direttiva tal-Ħabitats 
(rigward is-sorveljanza tal-istat ta’ konservazzjoni tal-ħabitats naturali u speċi 
fil-masġar ta’ Sajólád u dispożizzjonijiet li jirrigwardaw il-protezzjoni ta’ 
speċi);

 il-miżuri ppjanati biex tkun rimedjata s-sitwazzjoni u l-passi protettivi 
maħsuba biex jissalvagwardjaw il-parti li jibqa’ tas-sit.

                                               
1 ĠU L 012, 15.1.2008, p.678-710

2 Kawża C-117/03 Dragaggi.

3 Kawża C-244/05 Bund Naturschutz
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L-awtoritajiet Ungeriżi rrispondew għat-talba tal-Kummissjoni f’Marzu 2008. Ir-risposta 
tinkludi informazzjoni dwar id-deskrizzjoni tal-masġar, ir-raġunijiet għan-nominazzjoni ta’ 
dan is-sit fin-netwerk tan-Natura 2000 u informazzjoni dwar dejta tal-popolazzjoni kif ukoll 
deskrizzjoni qasira tal-ekoloġija tal-ispeċi l-iktar importanti ta’ interess Komunitarju (fi kliem 
ieħor, il-farfett fritillari rari). L-ittra tinkludi wkoll informazzjoni dwar l-istat kurrenti ta’ 
spjegazzjoni tas-sit, f’dan il-kuntest, attivitajiet ta’ qtugħ illegali tas-siġar (b’referenza għal 
aspetti soċjoekonomiċi) u attivitajiet ta’ foresterija riċenti. Barra minn hekk, ir-risposta 
tinkludi informazzjoni dwar miżuri mwettqa mill-awtoritajiet Ungeriżi sabiex jippreservaw l-
istat ekoloġiku tas-sit u l-miżuri l-oħra maħsuba biex isolvu problemi esperjenzati fir-rigward 
ta’ dan il-każ (inkluż is-sorveljanza, tisħiħ ta’ kontrolli u żieda ta’ koordinazzjoni bejn 
awtoritajiet nazzjonali differenti kif ukoll miżuri maħsuba biex jikkumbattu attivitajiet ta’ 
qtugħ illegali tas-siġar).

Is-servizzi tal-Kummissjoni preżentament qed jevalwaw ir-risposta tal-awtoritajiet Ungeriżi 
biex jiddeċiedu x’azzjoni ta’ segwitu għandhom jieħdu. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra l-informazzjoni sottomessa ma’ din il-petizzjoni, l-ilment imressaq lill-
Kummissjoni mill-petizzjonant u d-dokumenti supplimentari rċevuti kollha (inkluż 
opinjonijiet ta’ esperti ta’ bijoloġisti Ungeriżi li għandhom għarfien sħiħ tas-sit).

Għandu jkun osservat li peress li l-kompletezza u l-korrettezza tal-leġiżlazzjoni ta’ 
implimentazzjoni fl-Istati Membri huma determinanti importanti ta’ implimentazzjoni tajba 
fil-prattika, il-Kummissjoni qed tagħti attenzjoni partikolari sabiex tidentifika problemi 
potenzjali fit-traspożizzjoni fil-liġi Ungeriża tad-dispożizzjonijiet relevanti tad-Direttiva tal-
Ħabitats u problemi potenzjali ta’ interpretazzjoni li jirrigwardaw id-dispożizzjonijiet speċifiċi 
tad-direttiva li jistgħu jwasslu għall-preżentazzjoni attwali fil-każ tal-masġar ta’ Sajólád1.

Skont ir-riżultat ta’ evalwazzjoni sħiħa tal-informazzjoni kollha fuq imsemmija, il-possibilità 
ta’ bidu ta’ proċedura ta’ ksur kontra l-Ungerija minħabba n-nuqqas tagħha li timxi skont id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Ħabitats, kif interpretat mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, 
ma tistax tkun eskluża.

4. Risposta tal-Kummissjoni REV, li waslet fis-17 ta’ Diċembru 2008.

Wara r-risposta preċedenti tagħha b’rabta ma’ din il-petizzjoni, il-Kummissjoni tinforma lill-
Kumitat għall-Petizzjonijiet li fuq il-bażi tal-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant u ta’ 
iktar informazzjoni li waslet mill-awtoritajiet Ungeriżi, il-Kummissjoni ddeċidiet fis-16 ta’ 
Ottubru li tibgħat lill-Ungerija Ittra ta’ Avviż Formali skont l-Artikolu 226 tat-Trattat tal-KE 
għan-nuqqas tagħha li tħares l-obbligi skont id-Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni 
tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa2 (id-Direttiva tal-Ħabitats) b’rabta mal-
Masġar ta’ Sajólád. L-Ittra ta’ Avviż Formali tindirizza wkoll in-nuqqasijiet fit-traspożizzjoni 

                                               
1 F’dan il-kuntest, għandu jkun osservat li l-Kummissjoni riċentement fetħet kawża ta’ ksur kontra l-

Ungerija għat-traspożizzjoni mhux konformi fil-liġi Ungeriża ta’ diversi dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
dwar il-Ħabitat.

2 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7–50
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ta’ ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Ħabitats fil-leġiżlazzjoni Ungeriża.

Il-Kummissjoni stiednet lir-Repubblika tal-Ungerija biex tissottometti l-osservazzjonijiet 
tagħha fuq il-kwistjonijiet imqajma fl-Ittra ta’ Avviż Formali fi żmien xahrejn mill-wasla ta’ 
dik l-ittra.

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat kif meħtieġ bir-riżultat ta’ 
dan il-każ.

5. Risposta tal-Kummissjoni REV II, li waslet fil-15 ta’ Mejju 2009.

Wara r-risposta preċedenti tagħha lill-Kumitat b’rabta ma’ din il-petizzjoni, il-Kummissjoni 
qed tinforma lill-kumitat li l-awtoritajiet Ungeriżi wieġbu l-Ittra ta’ Avviż Formali tal-
Kummissjoni f’Diċembru 2008.

It-tweġiba tipprovdi informazzjoni ddettaljata dwar it-tqassim attwali tal-kompetenzi u r-
responsabilitajiet rigward l-immaniġjar u s-salvagwardjar tal-foresti, inklużi l-imsaġar tan-
Natura 2000. Il-bżonn ġenerali għat-titjib tas-sitwazzjoni huwa rrikonoxxut u t-tweġiba 
tipprevedi numru ta’ miżuri li għandhom jiġu implimentati sabiex jiġu infurzati l-poteri 
relatati mas-salvagwardjar tal-foresti u għaldaqstant, biex jiġi evitat il-qtugħ illegali tas-siġar.
Fir-rigward tal-Masġar ta’ Sajólád, sabiex jiġu rrimedjati l-konsegwenzi tal-qtugħ illegali tas-
siġar fuq skala kbira li sar fil-foresta u l-ommissjoni sussegwenti tal-istima tal-impatt dwar l-
inklużjoni ta’ din iż-żona fin-netwerk Natura 2000, kif ukoll biex jiġu ppreservati s-siġar 
eżistenti u biex jiġu protetti u amministrati s-siġar il-ġodda, il-Gvern Ungeriż jipprevedi numru ta’ 
miżuri kompensatorji skont l-Artikolu 6(4) tad-Direttiva tal-Ħabitats, 92/43/KEE1. Barra minn hekk, l-
awtoritajiet Ungeriżi indikaw li l-pjanijiet ta’ foresti distrettwali u l-pjanijiet ta’ mmaniġjar ippreparati 
qabel id-dħul tal-Ungerija fl-UE għandhom jiġu rriveduti bil-għan tal-ħtiġijiet taż-żoni ta’ Natura 2000 
fl-ewwel nofs tas-sena 2009 bi qbil mar-regolamenti tal-Artikolu 6(3) tad-Direttiva tal-Ħabitats. Huwa 
stipulat li skont dan l-arranġament iż-żona tal-Masġar ta’ Sajólád għandha tingħata prijorità, u r-
reviżjoni neċessarja se ssir fi żmien xieraq sabiex jiġu żgurati l-ħabitats li fadal.

Fir-rigward tan-nuqqasijiet identifikati fl-Ittra ta’ Avviż Formali fir-rigward tat-traspożizzjoni tad-
Direttiva tal-Ħabitats, l-awtoritajiet Ungeriżi infurmaw lill-Kummissjoni li t-test tal-Att il-ġdid dwar 
il-Forestrija attwalment qed jiġi nnegozjat fil-Kamra tal-Parlament. L-awtoritajiet indikaw li l-
leġiżlazzjoni l-ġdida se ttejjeb aktar is-sistema tal-protezzjoni legali għall-Imsaġar tan-Natura 2000 
sabiex jiġu implimentati b’mod sħiħ l-objettivi tad-direttiva.

Bħalissa qed issir l-ewalvazzjoni tat-tweġiba Ungeriża għall-Ittra ta’ Avviż Formali tal-Kummissjoni 
sabiex jiġi ddeterminat jekk il-miżuri ta’ kumpens propost u l-bidliet leġiżlattivi humiex xierqa u 
aċċettabbli. Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar l-
iżviluppi ulterjuri f’din il-kwistjoni.

6. Risposta tal-Kummissjoni REV III, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

B’żieda mar-risposti preċedenti tagħha lill-Kumitat b’rabta ma’ din il-petizzjoni, il-
Kummissjoni tinforma lill-Kumitat li l-awtoritajiet Ungeriżi ressqu informazzjoni 
                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992
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supplimentari f’Lulju tal-2009 fir-rigward tal-miżuri meħuda għall-prevenzjoni tal-qtugħ 
illegali ta’ siġar fil-Masġar ta’ Sajólád u tal-istat attwali tal-miżuri relevanti ta’ kumpens li qed 
jitwettqu bil-għan tar-rimedju tal-ħsara kkawżata lis-sit imsemmi. Waslet ukoll informazzjoni 
kumplimentari dwar tibdiliet leġiżlattivi importanti li fil-frattemp tejbu aktar is-sistema legali 
ta’ protezzjoni tal-imsaġar ta’ Natura 2000 fl-Ungerija.

B’mod speċifiku, l-awtoritajiet Ungeriżi infurmaw lill-Kummissjoni dwar it-teħid tal-miżuri li 
ġejjin:

 L-adozzjoni tal-Att il-ġdid dwar il-Protezzjoni tal-Foresti (ippubblikat fil-25 ta’ Mejju 
2009), li stabbilixxa hekk imsejjaħ servizz tal-protezzjoni tal-foresti li se jopera fi 
ħdan l-awtorità dwar il-foresti. Sabiex ikun jista’ jaqdi b’mod effikaċi kemm meħtieġ 
id-dmirjiet relatati mal-ħarsien tal-foresti u l-prevenzjoni tal-qtugħ illegali ta’ siġar, il-
leġiżlazzjoni tistipula firxa wiesgħa ta’ drittijiet u obbligi fir-rigward ta’ dan is-
servizz. Huwa mistenni li s-servizz tal-protezzjoni tal-foresti jibda jopera mill-2010 ‘l 
quddiem;

 L-Att il-ġdid dwar il-Foresterija introduċa wkoll sistema ġdida ta’ prova tal-oriġini li 
tagħti l-possibilità lis-servizz għall-protezzjoni tal-foresti li jikkontrolla l-oriġini tal-
kunsinni kollha tal-injam ittrasportati bit-triq u li jidentifika trakkijiet li jkollhom 
awtorizzazzjonijiet jew dokumenti tat-trasport foloz u njam imqiegħed fis-suq b’mod 
illegali;

 Miżuri ta’ sorveljanza organizzata bl-involviment ta’ korpi tal-pulizija u għassiesa tal-
foresti bil-għan li jissaħħu l-monitoraġġ u l-protezzjoni tat-territorji mhedda bil-qtugħ 
illegali ta’ siġar;

 Monitoraġġ ta’ kull ġimgħa tat-territorju tal-Masġar ta’ Sajólád mill-għases tat-
Természetvédelmi Őrszolgálat (Għassa tal-Konservazzjoni) tal-Aggteleki Nemzeti 
Park Igazgatóság (Direttorat dwar il-Park Naturali ta’ Aggtelek). Abbażi tan-noti ta’ 
monitoraġġ tal-għassa, jiġu applikati miżuri ta’ sorveljanza, tgħassis u kontroll 
intensifikat;

 L-installazzjoni ta’ tliet barrikati għall-protezzjoni tal-Masġar ta’ Sajólád fil-punti 
mnejn jibdew it-toroq li jintużaw regolarment;

 L-allokazzjoni ta’ għassies tal-konservazzjoni għat-territorju tal-Masġar ta’ Sajólád 
mir-rebbiegħa tal-2009, li żżid l-effikaċja tal-monitoraġġ tat-territorju ta’ Natura 2000;

 It-tqegħid ta’ tabelli ta’ informazzjoni uffiċjali li jissenjalaw il-konfini tas-sit ta’ 
Natura 2000 fil-punti tal-aċċess fit-territorju tal-Masġar ta’ Sajólád;

 Konferenza stampa organizzata fuq il-post mill-Gvern Ungeriż flimkien mal-korpi 
amministrattivi reġjonali kompetenti u l-kuratur tal-foresta fis-26 ta’ Mejju 2009. Fil-
konferenza stampa, ġew ippreżentati r-raġunijiet għad-deżinjazzjoni tat-territorju 
bħala sit ta’ Natura 2000 u ngħatat informazzjoni dwar il-miżuri ppjanati b’rabta mal-
proċedura ta’ ksur mibdija mill-Kummissjoni;

 Diġà nbdiet ir-reviżjoni tal-pjan ta’ ħidma għall-Masġar ta’ Sajólád skont ir-rekwiżiti 
tad-Direttiva tal-Ħabitats 92/43/KEE1. L-awtoritajiet infurmaw lill-Kummissjoni li 
matul din ir-reviżjoni mhu se jiġi awtorizzat l-ebda qtugħ. Il-Kummissjoni ġiet 
infurmata wkoll li l-Gvern Ungeriż kien jipprovdi għar-riforestazzjoni fil-kuntest tat-
tibdiliet adegwati meħtieġa għall-popolazzjoni pproġettata u għall-protezzjoni tal-
ħabitat u l-bijodiversità forestali;

                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992
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 F’dak li huma miżuri ta’ kumpens li ttieħdu sa issa, l-awtoritajiet Ungeriżi qalu li minn 
Mejju ta’ 2009 ’l quddiem, saru sforzi biex jinstabu stokkijiet tal-farfett fritillari rari 
(Euphydryas maturna, jiġifieri l-ispeċi partikolari li fuqha hija bbażata d-deżinjazzjoni 
tas-sit) u biex jiġi evalwat il-ħabitat potenzjali tiegħu. It-tiftix kopra t-territorju tal-
wied tax-Xmajjar Sajó u Hernád, u saru verifiki dwar jekk l-ispeċi kinitx preżenti fiż-
żoni forestali u l-imsaġar fid-dawl ta’ kemm hu adattat għaliha l-ħabitat. L-awtoritajiet 
ħabbru li abbażi ta’ verifiki fuq il-post se jitfasslu linji gwida professjonali dwar l-
iżvilupp ta’ ħabitat potenzjali, il-miżuri ta’ intervent għall-konservazzjoni u d-
deżinjazzjoni ta’ territorji ġodda għall-ispeċi fi ħdan in-netwerk ta’ Natura 2000;

 Spezzjoni mill-awtoritajiet forestali skopriet ukoll territorju vast adattat għat-taħwil ta’ 
foresta ta’ siġar tal-injam iebes max-xmajjar bejn l-imsaġar ta’ Alsózsolca u Sajólád, li 
tista’ sservi bħala kuritur ekoloġiku (naturali) xieraq bejn il-Masġar ta’ Alsózsolca bl-
ispeċijiet ta’ siġar adattati u l-istruttura idonea tiegħu u l-Masġar emerġenti ta’ 
Sajólád, u b’hekk isir possibbli li tikber il-popolazzjoni tal-farfett fritillari rari.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tilqa’ l-progess li sar mill-awtoritajiet Ungeriżi fit-tisħiħ tas-setgħat marbuta 
mal-protezzjoni tal-foresti u l-miżuri implimentati għall-prevenzjoni tal-qtugħ illegali tas-
siġar. Il-Kummissjoni tilqa’ wkoll it-titjib li kien hemm fit-tiswija tal-ħsara ambjentali li saret 
fil-Masġar ta’ Sajólád u, b’mod partikulari, il-miżuri kompensatorji diġà meħuda skont ir-
rekwiżiti tad-Direttiva tal-Ħabitats.

Il-Kummissjoni bħalissa tinsab fil-proċess tal-iffinalizzar tal-evalwazzjoni tagħha dwar kemm 
huma xierqa u aċċettabbli l-miżuri kompensatorji u t-tibdiliet leġiżlattivi. Il-Kummissjoni se 
tkompli timmonitorja mill-qrib is-sitwazzjoni u se tieħu azzjoni ta’ segwitu kif xieraq bil-għan 
li tiġi żgurata l-osservanza tad-Direttiva tal-Ħabitats.

7. Risposta tal-Kummissjoni REV IV, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.

Ulterjorment għar-risposta preċedenti tagħha dwar din il-petizzjoni, u wara analiżi tal-
informazzjoni kollha disponibbli, kien deċiż li tintbgħat Opinjoni Motivata lill-Ungerija skont 
l-Artikolu 258 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għan-nuqqas tagħha li 
tissodisfa l-obbligi tagħha skont id-Direttiva 92/43/KEE1 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat 
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi (id-Direttiva dwar il-Ħabitats).

Ladarba tirċievi r-risposta Ungeriża, l-Kummissjoni se tiddeċiedi x’passi tieħu.

8. Risposta tal-Kummissjoni REV V, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2011.

L-Ungerija wieġbet għall-opinjoni motivata f’Jannar 2011 u pprovdiet informazzjoni 
aġġornata fir-rigward tal-miżuri li diġà ttieħdu u ppjanati li jittieħdu b’tali mod li ma jitħalliex 
il-qtugħ illegali, biex jirrestawraw is-sitwazzjoni ekoloġika vantaġġjuża tal-Foresta Sajólád u 
biex jiġi eliminat ir-rimi tal-iskart illegali. Ir-risposta fiha wkoll programm iktar robust ta’ 
miżuri ta’ kumpens minn dak li qabel kien propost. Tinkludi proposta għal deżinjazzjonijiet 
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addizzjonali tan-Natura 2000 u miżuri ta’ restawrazzjoni varji bil-għan li tiġi kkumpensata l-
ħsara li saret u tiġi żgurata l-manutenzjoni tal-koerenza globali tan-Netwerk Natura 2000.

Il-Kummissjoni tilqa’ l-progress sinifikanti li sar, partikolarment fir-rigward tal-programm 
propost dwar il-miżuri ta’ kumpens li jidher li hu biżżejjed biex iservi ta’ kumpens għall-ħsara 
li saret. Il-Kummissjoni se tkompli ssegwi din is-sitwazzjoni.

9. Risposta tal-Kummissjoni REV VI, li waslet fis-17 ta' Frar 2012.

Il-petizzjoni reġgħet infetħet abbażi ta' korrispondenza ġdida rċevuta mill-petizzjonant.
Sadanittant, il-Kummissjoni rċeviet ukoll kopja ta' din l-istess ittra u diġà wieġbet lill-
petizzjonant.

Il-Kummissjoni tixtieq tikkonferma li l-konklużjonijiet preċedenti tagħha ma nbidlux.  Hija 
sodisfatta bil-miżuri ta' kumpens proposti mill-awtoritajiet Ungeriżi u se tkompli timmonitorja 
l-progress fl-implimentazzjoni tagħhom.


