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Suġġett: Petizzjoni 0947/2011 imressqa minn W.R. (ta’ ċittadinanza Pollakka), għall-
moviment ambjentali ‘Rzecz Gospodarczego Rozwoju Gminy Wolin i 
Ochrony Srodowiska’, dwar il-fatt li ċ-ċittadini ta’ Wolin ma ġewx 
ikkonsultati b’rabta mal-miżuri li għandhom impatt fuq l-ambjent

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa l-president tal-moviment ambjentali msemmi hawn fuq, isostni li l-
awtoritajiet muniċipali f’Wolin, li hija l-belt ewlenija fil-gżira Pollakka bl-istess isem, naqsu 
milli jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-aċċess pubbliku 
għal informazzjoni u l-involviment fiż-żona ambjentali b’rabta mal-miżuri li għandhom 
impatt negattiv fuq l-akwiferi fiż-żona u f’żona protetta. Huwa konsegwentement talab lill-
Parlament Ewropew biex jintervjeni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012

Il-petizzjonant (li huwa l-president tal-NGO) isostni li l-awtoritajiet muniċipali f’Wolin naqsu 
milli jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus. Minn informazzjoni 
addizzjonali li ntalbet mill-petizzjonant, jista' jiġi konkluż li l-allegazzjoni li tikkonċerna n-
nuqqas ta’ konsultazzjoni tirreferi għall-adozzjoni mill-Kunsill Muniċipali tar-Riżoluzzjoni 
dwar il-Modifika tal-Istudju dwar il-Kundizzjonijiet Spazjali u d-Direzzjonijiet tal-Ġestjoni 
Spazjali tal-Muniċipalità Wolin1. Fl-opinjoni tal-petizzjonant, l-adozzjoni tar-riżoluzzjoni 
                                               
1 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmian w Studium Uwarunkowania i 
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msemmija qabel kellha tiġi preċeduta minn konsultazzjoni pubblika u n-nuqqas ta’ dan 
jirriżulta fi ksur tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus. 

Il-petizzjoni tiġi akkompanjata minn kopji ta’ korrispondenza mal-awtoritajiet Pollakki dwar 
il-kwistjoni. Abbażi tal-korrispondenza provduta, jidher li l-petizzjonant huwa kkonċernat 
dwar il-kwalità tar-rapport ambjentali mwettaq għall-minjiera taż-żrar u li ġie mħejji fi ħdan 
il-qafas tal-proċedura tal-EIA, 

L-ewwel nett, għandu jiġi nnotat li l-Konvenzjoni ta’ Aarhys dwar l-aċċess għal 
informazzjoni, il-parteċipazzjoni fit-tfassil tad-deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi 
kwistjonijiet ambjentali ġiet inkorporata fil-leġiżlazzjoni tal-UE permezz tad-Direttiva 
2001/42/KE dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent tas-27 ta’ 
Ġunju 2001 (id-Direttiva SEA)1 u d-Direttiva 2011/92/UE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti 
proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (id-Direttiva EIA)2. Id-direttiva msemmija l-aħħar 
ikkodifikat id-Direttiva 85/337/KEE. Huwa għalhekk xieraq u suffiċjenti li jiġu eżaminati l-
allegazzjonijiet tal-petizzjonant fid-dawl tad-direttivi msemmija qabel. 

Id-Direttiva 2001/42/KE (Id-Direttiva SEA) tirrikjedi li titwettaq valutazzjoni ambjentali ta’ 
ċerti pjanijiet u programmi pubbliċi li x’aktarx ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent. 
Abbażi tal-Artikolu 6 tad-direttiva, iridu jiġu organizzati konsultazzjonijiet pubbliċi (inkluża 
konsultazzjoni mal-awtoritajiet responsabbli għal kwistjonijiet ambjentali) għall-abbozz tal-
pjan jew il-programm u għar-rapport ambjentali mħejji skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva.

Abbażi tal-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, jidher li l-muniċipalità ħadet deċiżjoni 
biex timmodifika d-dokument tal-ippjanar tal-użu tal-art tagħha, jiġifieri L-Istudju dwar 
Kundizzjonijiet Spazjali u Direzzjonijiet ta' Ġestjoni Spazjali. Il-petizzjonant jallega li, billi 
mhumiex qed iwettqu konsultazzjonijiet pubbliċi għal din id-deċiżjoni, l-awtoritajiet 
muniċipali ta’ Wolin qed jiksru l-Konvenzjoni ta’ Aarhus. Kif spjegat hawn fuq, huwa 
biżżejjed li tiġi eżaminata din l-allegazzjoni fid-dawl ta’ leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE li 
tittrasponi d-dmirijiet tal-Konvenzjoni fl-ordni legali tal-UE, f'dan il-każ, id-Direttiva SEA. 

F’dan ir-rigward, għandu jiġi enfasizzat li d-Direttiva SEA ma tirrikjedix li deċiżjoni li jiġi 
modifikat pjan jew programm issir soġġetta għal konsultazzjoni pubblika. Taħt id-Direttiva 
SEA, tinħtieġ il-konsultazzjoni pubblika meta titwettaq valutazzjoni ambjentali. L-Artikolu 3 
tad-direttiva jispeċifika dawk il-pjanijiet u l-programmi li għalihom it-tħejjija tal-valutazzjoni 
ambjentali hija obbligatorja (ara l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva)3. Barra minn hekk, l-Artikolu 3 
tad-direttiva jipprovdi għall-hekk imsejħa proċedura ta’ skrining fir-rigward ta’ tipi oħra ta’ 
pjanijiet u programmi. B’mod partikolari, jirrikjedi li l-awtoritajiet kompetenti jieħdu 

                                                                                                                                                  
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin 
1 ĠU L 197/30, 21.7.2001 
2 ĠU L 26/1, 28.01.2012
3 pjanijiet u programmi mħejjija għall-agrikoltura, il-forestrija, is-sajd, l-enerġija, l-industrija, it-trasport, il-
ġestjoni tal-iskart, il-ġestjoni tal-ilma, it-telekomunikazzjonijiet, it-turiżmu, l-ippjanar spazjali jew l-użu tal-art u 
li jistabbilixxu l-qafas għal aktar żvilupp ta’ proġetti elenkati fl-Annessi I u II għad-Direttiva 85/337/KEE, jew li, 
fid-dawl tal-effett probabbli fuq is-siti, ġew determinati li jirrikjedu stima skont l-Artikolu 6 jew 7 tad-Direttiva 
92/43/KEE. 
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deċiżjoni fir-rigward ta’ jekk huwiex probabbli li l-pjanijiet u l-programmi elenkati fil-
paragrafi 3 u 4 ta' dan l-Artikolu ikollhomx effett sinifikanti fuq l-ambjent. Għaldaqstant, il-
proċedura ta' skrining titwettaq għal pjanijiet u programmi msemmija fil-paragrafu 2, li 
jiddeterminaw l-użu ta' żoni żgħar fil-livell lokali u għal modifikazzjonijiet żgħar għall-
pjanijiet u l-programmi, kif ukoll għall-pjanijiet u programmi oħra għajr dawk imsemmija fil-
paragrafu 2, iżda li jistabbilixxu l-qafas għall-kunsens tal-iżvilupp fil-futur ta' proġetti. Jekk 
matul il-proċedura ta’ skrining jiġi determinat li pjan jew programm imsemmi x’aktarx ikollu 
effett sinifikanti fuq l-ambjent, id-direttiva tirrikjedi li titwettaq stima ambjentali sħiħa, 
inklużi konsultazzjonijiet pubbliċi. 

Il-Kummissjoni tixtieq tosserva li l-liġi Pollakka tittrasponi b’mod korrett id-dmirijiet 
stabbiliti mill-Artikolu 3 tad-Direttiva SEA. Fil-każ preżenti, l-awtoritajiet Pollakki stess 
indikaw fil-korrispondenza mehmuża sottomessa mal-petizzjoni li, ladarba tiġi adottata l-
petizzjoni, il-modifika għad-dokument tal-ippjanar se tiġi soġġetta għal stima ambjentali, 
inklużi konsultazzjonijiet pubbliċi, kif meħtieġ mil-liġi Pollakka. 

Fid-dawl ta’ dawk imsemmi qabel, u meta jitqies ukoll il-fatt li d-Direttiva SEA ma tirrikjedix 
li deċiżjoni biex jiġi modifikat pjan jew programm tkun soġġetta għal konsultazzjonijiet 
pubbliċi, il-Kummissjoni mhijiex f'pożizzjoni li tistabbilixxi ksur tad-Direttiva SEA fir-
rigward tal-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonant. 

Mill-informazzjoni provduta, jista’ jiġi konkluż li l-proġett inkwistjoni, minjiera taż-żrar, 
jaqa’ fl-ambitu tad-Direttiva 2011/92/UE (Id-Direttiva EIA).

Skont l-Artikolu 2 tad-Direttiva EIA "[L-I]stati Membri għandhom jadottaw il-miżuri kollha 
meħtieġa sabiex jiżguraw li, qabel ma jingħata l-kunsens, il-proġetti li x'aktarx ikollhom 
impatt sinifikanti fuq l-ambjent bis-saħħa, fost l-oħrajn, tan-natura, id-daqs u l-
lokalizzazzjoni tagħhom ikunu soġġetti għar-rekwiżit li jkun hemm kunsens għall-iżvilupp u 
stima rigward l-effetti tagħhom."

Abbażi tal-informazzjoni limitata, il-proġett inkwistjoni jista’ jiġi kkwalifikat jew bħala 
''barrieri, minjieri miftuħa u l-estrazzjoni tal-pit – proġetti mhux inklużi fl-Anness I" (Punt 2 
(a) Anness II għad-Direttiva EIA) jew "il-barrieri u x-xogħol fil-minjieri miftuħa fejn il-wiċċ 
tal-art jaqbeż il-25 ettaru, jew l-estrazzjoni tal-pit, fejn il-wiċċ tal-art fuq il-post jaqbeż il-150 
ettaru" (punt 19 tal-Anness I għad-Direttiva EIA). 

F’konformità mal-Artikolu 4 tad-direttiva, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw għal 
proġetti elenkati fl-Anness II, jew permezz ta’ eżami individwali, jew permezz tal-
istabbilizzazzjoni ta’ limiti stabbiliti u/jew kriterji oħra, jekk proġett għandux ikun soġġett 
għal valutazzjoni tal-impatt skont l-Artikolu 5-10. Għall-proġetti tal-Anness I, it-twettiq ta’ 
valutazzjoni tal-impatt ambjentali skont l-Artikolu 5-10 huwa dejjem meħtieġ. 

Il-proċedura EIA tinkudi, fost affarijiet oħra, l-abbozzar ta’ rapport ambjentali (deskrizzjoni 
tal-proġett) li jivvaluta l-effetti diretti u indiretti tal-proġett, kif ukoll l-effetti sekondarji, 
kumulattivi,  għal perjodu ta’ żmien qasir, medju u twil, permanenti u temporanji, pożittivi u 
negattivi tal-proġett fuq l-ambjent. Il-proċedura għandha tinkludi wkoll konsultazzjonijiet 
pubbliċi. 
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Abbażi tal-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, jista’ jiġi konkluż li, għall-proġett 
inkwistjoni, kienet meħtieġa valutazzjoni tal-impatt skont l-Artikoli 5-10 tad-direttiva u li l-
informazzjoni meħtieġa mill-Artikolu 5(3) tad-direttiva ġiet provduta mill-iżviluppatur fil-
forma ta’ rapport ambjentali. Mill-informazzjoni mehmuża mal-petizzjoni, jista' jiġi konkluż 
li l-petizzjonant huwa mħasseb dwar il-kwalità tar-rapport. 

Madankollu, irid jiġi enfasizzat li, abbażi tal-informazzjoni provduta, il-Kummissjoni mhijiex 
f’pożizzjoni li tistabbilixxi li r-rapport inkwistjoni ġie mħejji bi ksur tar-rekwiżiti tad-
Direttiva. Barra minn hekk, għandu jiġi osservat li d-Direttiva EIA tagħti d-dmir tal-provista 
tal-informazzjoni meħtieġa mill-Artikolu 5(3) tad-direttiva lill-investitur. Konsegwentement, 
il-fatt li r-rapport ambjentali jkun tħejja mill-investitur ma jistax jidher bħala mhux konformi 
mad-Direttiva EIA. Finalment, il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tistabbilixxi ksur tad-
Direttiva EIA. 

Konklużjonijiet  

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni ma tistax tistabbilixxi ksur tad-
Direttiva EIA jew tad-Direttiva SEA.


