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PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

16.3.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0359/2011 imressqa minn Krystyna Szewczyk, ta’ ċittadinanza 
Pollakka, u bi 870 kofirmatarju, dwar il-bini ta’ impjant tal-bijogass 
f’Konopnica fil-parti ċentrali tal-Polonja u l-ksur relatat tal-liġi ambjentali 
tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tagħmel referenza għall-bini ta’ impjant tal-bijogass f’Konopnica fil-parti 
ċentrali tal-Polonja li jinsab qrib ħafna ta’ sit tan-Natura 2000 u tax-xmara Rawka, li tagħmel 
parti minn riżerva naturali. Il-petizzjonanta ssostni li l-awtoritajiet responsabbli naqsu li 
jikkonsultaw il-popolazzjoni milquta, u li ma saret ebda stima tal-impatt ambjentali ta’ dan il-
proġett. B’referenza għad-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali, id-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill  li tipprovdi għall-parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil ta’ ċerti pjanijiet 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, kif 
ukoll id-Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni u l-
kontroll integrati tat-tniġġis, il-petizzjonanta għalhekk tistieden lill-Parlament Ewropew biex 
janalizza l-kompatibilità tal-proġett imsemmi hawn fuq ma’ din il-leġiżlazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Lulju 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Settembru 2011.

Il-proġett jaqa’ fl-ambitu tad-Direttiva 85/337/KEE (Direttiva dwar l-EIA) skont kif ġiet 
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emendata.1

Skont l-Artikolu 2 tad-Direttiva dwar l-EIA “Stati Membri għandhom jadottaw il-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li, qabel ma jingħata kunsens, proġetti li aktarx ikollhom effetti 
sinifikattivi fuq l-ambjent minħabba inter alia, in-natura, il-kobor u l-post tagħhom ikunu 
suġġetti għal stima fir-rigward tal-effetti tagħhom.”

Il-proġett ippjanat jista’ jiġi kkwalifikat bħala “Stallazzjonijiet industrijali għall-produzzjoni 
ta’ elettriċità, steam u ilma sħun.” (Punt 3(a) tal-Anness II tad-Direttiva dwar l-EIA).   
F’konformità mal-Artikolu 4 tad-Direttiva, l-Istati Membri, għall-proġetti elenkati fl-Anness 
II, permezz ta’ eżami każ b’każ, jew inkella permezz tal-istabbiliment ta’ limiti u/jew kriterji 
oħra, għandhom jiddeterminaw jekk proġett għandux jiġi soġġett għal stima tal-impatt 
ambjentali skont l-Artikolu 5 sa 10. 

Meta, minħabba tali analiżi (skrining), jiġi stabbilit li l-proġett jista’ jkollu impatti negattivi 
sinifikanti fuq l-ambjent, dan għandu jiġi soġġett għall-proċedura tal-istima tal-impatt 
ambjentali skont l-Artikolu 5 sa 10 tad-Direttiva, qabel ma jkun jista’ jinkiseb kunsens fuq l-
iżvilupp. Il-proċedura EIA tinkludi, fost l-oħrajn, l-abbozzar ta’ rapport ambjentali 
(deskrizzjoni tal-proġett) li jivvaluta l-effetti diretti u indiretti tal-proġett, kif ukoll kull effett 
sekondarju, kumulattiv, f’qasir żmien, fi żmien medju u fi żmien twil, permanenti u 
temporanju, pożittiv u negattiv tal-proġett fuq l-ambjent. Din il-proċedura għandha tinkludi 
wkoll il-konsultazzjonijiet pubbliċi. 

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta, jista’ jiġi konkluż li l-proġett ġie 
soġġett għall-proċedura ta’ skrining li matulha l-awtorità kompetenti ddeċidiet li, f’konformità 
mal-Artikolu 5 sal-Artikolu10 tad-Direttiva, ma kinitx meħtieġa stima tal-impatt. Abbażi tal-
informazzjoni limitata pprovduta, il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tistabbilixxi jekk 
sarx xi żball manifest matul il-proċedura tal-iskrining. 

Skont l-informazzjoni li nkisbet mill-petizzjonanta, il-proġett huwa ppjanat li jkun qrib is-sit 
tan-Natura 2000 tal-Wied tax-Xmara Rawka PLH 100015. 
Skont l-Artikolu 6(2) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, “L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jevitaw, fiż-żoni speċjali ta’ konservazzjoni, id-deterjorament tal-ħabitat 
naturali u l-ħabitat tal-ispeċi kif ukoll it-tfixkil tal-ispeċi li għalihom ġew innominati ż-żoni, 
sa fejn dak it-tfixkil jista’ jkun sinifikanti meta jitqies skont l-għanijiet ta’ din id-Direttiva.”
F’konformità mal-Artikolu 6(3) ta’ din id-Direttiva, “Kull pjan jew proġett li mhux marbut 
direttament ma’ jew li ma hux 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. Fl-isfond tar-riżultati tal-evalwazzjoni tal-
implikazzjonijiet għas-sit [...], l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jaqblu dwar il-
pjan jew il-proġett biss wara li jkunu żguraw li dan ma jaffettwax ħażin l-integrità tas-sit 
ikkonċernat u, jekk xieraq, wara li jkunu raw l-opinjonijiet tal-pubbliku ġenerali.”
L-istima tal-impatt tal-proġett fuq kwalunkwe sit tan-Natura 2000 għandha titwettaq jekk ikun 
                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent kif emendata (ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40-48).
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hemm possibilità ta’ effetti negattivi sinifikanti tal-proġett fuq is-sit.  Abbażi tal-
informazzjoni pprovduta lill-Kummissjoni, huwa impossibbli li jiġi stabbilit jekk hijiex 
meħtieġa tali stima. Il-Kummissjoni lanqas ma tista’ tistabbilixxi, abbażi tal-informazzjoni 
pprovduta, jekk hemmx il-possibilità li l-proġett ikollu effett negattiv sinifikanti fuq is-sit.

Id-Direttiva 2001/42/KE1 (id-Direttiva SEA) tesiġi li titwettaq stima ambjentali ta’ ċerti 
pjanijiet u programmi pubbliċi li x’aktarx se jkollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent. Id-
Direttiva SEA ma tapplikax minħabba li din il-kwistjoni tirrigwarda proġett u mhux 
programm jew pjan.

Id-Direttiva 2003/4/KE2 tiżgura d-dritt għall-aċċess għat-tagħrif ambjentali li jkollhom l-
awtoritajiet pubbliċi jew li jkun sar għalihom, u tistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet 
bażiċi kif ukoll l-arranġamenti biex jiġi eżerċitat dan id-dritt.

Id-Direttiva IPPC3 għandha l-għan li tipprevieni u tikkontrolla t-tniġġis ikkawżat mill-
attivitajiet elenkati fl-Anness I tagħha. Dan l-għan jintlaħaq billi l-proċeduri jkunu jistgħu 
jiżguraw li tiġi ssodisfata l-aħjar teknika disponibbli żviluppata għal industrija partikolari. Id-
Direttiva IPPC hija applikabbli għall-installazzjonijiet ta’ kombustjoni b’rated thermal input li 
jeċċedi l-50 MW (Anness I, Punt 1.1).  Il-proġett partikolari għandu thermal input ta’ 2.128 
MWh (sħana) u 1.99 MWh (enerġija) u r-rated thermal input tiegħu huwa meqjus li jammonta 
għal 2.128 MW u 1.99 MW, rispettivament. 

Konklużonijiet 

Abbażi tal-informazzjoni li għandha għad-dispożizzjoni tagħha, il-Kummissjoni ma tistax 
tistabbilixxi ksur tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, tad-Direttiva dwar l-EIA u tad-Direttiva dwar 
l-Aċċess għat-Tagħrif Ambjentali. Barra minn hekk, jidher li l-proġett jaqa’ barra mill-ambitu 
tad-Direttivi SEA u IPPC. Madankollu, jekk il-petizzjonanti jipprovdu informazzjoni li turi xi 
ksur tad-Direttiva dwar il-Ħabitats u tad-Direttiva EIA, il-Kummissjoni terġa’ tinvestiga din 
il-kwistjoni.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV.), li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012.

Il-petizzjonanta oriġinarjament qajmet kwistjonijiet dwar il-konformità tal-proġett (impjant 
tal-bijogass) mad-Direttivi tal-EIA u tan-Natura 2000. Il-petizzjonanta issa qed tressaq 
informazzjoni ġdida dwar Natura 2000 - l-oġġetti mressqa jikkonsistu f'mapep, lista ta' 
speċijiet li jinsabu fis-sit tan-Natura 2000 'Dolina Rawki', kif ukoll informazzjoni mill-
formola ta’ dejta standard għas-sit. Barra minn hekk, il-Kummissjoni irċeviet kopja tas-
sentenza tal-Qorti Pollakka dwar il-proġett. 
Informazzjoni ġdida tan-Natura 2000 
Id-dejta pprovduta kienet is-suġġett ta' valutazzjoni ta' unità teknika tan-Natura 2000. Il-
petizzjoni għandha x'taqsam mal-kostruzzjoni ta' impjant tal-bijogass ħdejn (għalkemm barra 

                                               
1 ĠU C129, 25.4.1997.
2 Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif 
ambjentali u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/313/KEE (ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26-32).
3 Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati 
tat-tniġġis (ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8-29).
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minn) sit tan-Natura 2000. Fil-komunikazzjoni inizjali tagħha, il-Kummissjoni indirizzat il-
kwistjoni tan-Natura 2000 billi spjegat li m'hemmx evidenza li dan il-proġett se jaffettwa l-
integrità tas-sit. L-informazzjoni ġdida mressqa mill-petizzjonanta essenzjalment tikkonsisti 
f'informazzjoni aktar dettaljata dwar is-sit tan-Natura 2000, madankollu, ma tipprovdix 
elementi ġodda biex turi li l-proġett jista' jkollu effett sinifikanti fuq is-sit. Għalhekk, dan ma 
jbiddilx il-konklużjoni preċedenti fir-rigward tal-konformità mad-direttivi tan-Natura 2000. 

Deċiżjoni reċenti tal-qorti Pollakka 
Il-petizzjonanta tiġbed l-attenzjoni wkoll għal deċiżjoni tal-qorti Pollakka li tinvalida 
deċiżjoni tal-awtorità lokali f'każ li jikkonċerna l-ħruġ ta' deċiżjoni ambjentali għall-proġett 
inkwistjoni. Il-qorti irrikonoxxiet li l-awtorità lokali ma wettqitx l-analiżi li suppost għamlet
għall-finijiet tad-Direttivi tal-EIA u tal-Ħabitats. Għalkemm dan hu żvilupp ġdid ta' relevanza, 
jindika li kwalunkwe irregolarità possibbli fir-rigward ta' dawn iż-żewġ direttivi ġiet 
indirizzata permezz ta' proċedura ta' qorti nazzjonali.  Wieħed għandu jissoponi li din is-
sentenza tal-qorti se twassal sabiex jiġi indirizzat in-nuqqas ta' analiżi u sabiex tinħareġ 
deċiżjoni ambjentali. Anke jekk il-petizzjonanta qed tesprimi tħassib dwar dan il-proġett, hi 
mhijiex qed tipprovdi informazzjoni li tindika li l-effetti mhumiex suġġetti għal deċiżjoni tal-
qorti Pollakka. Għalhekk, hu impossibbli li jiġu identifikati l-punti li l-Kummissjoni tista' 
tqajjem b'mod leġittimu mal-awtoritajiet Pollakki. Fl-opinjoni tal-Kummissjoni, id-deċiżjoni 
tal-qorti għandha titqies li tfisser li n-nuqqas ta' analiżi, identifikat mill-qorti Pollakka, qed 
jiġi indirizzat fi ħdan is-sistema nazzjonali.


