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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1380/2011, imressqa minn Ferenc Tibor Zsák, ta’ ċittadinanza 
Ungeriża, f’isem is-Soċjetà tal-Konservazzjonisti tal-Lvant tal-Ungerija, 
dwar l-opinjoni C (2011) 351 tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-protezzjoni 
tal-fawna u tal-flora fil-qafas tal-modifika tal-pjan ta’ żvilupp tal-belt ta’ 
Györ fl-Ungerija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li l-opinjoni C(2011) 352 tal-Kummissjoni Ewropea ma ħaditx kont 
biżżejjed tal-interess tal-flora u tal-fawna protetti fil-belt ta’ Györ, fl-Ungerija. Il-petizzjonant 
jissotolinja li l-Kummissjoni approvat l-estensjoni ta’ fabbrika tal-karozzi. Din l-estensjoni ser 
teqred l-ispeċi ta’ pjanti u annimali rari u protetti li għalihom il-Kummissjoni kienet nefqet 
aktar minn miljun ewro fil-qafas tal-programm LIFE fl-2009. Il-petizzjonant jgħid li din l-
opinjoni tmur kontra d-dritt tal-Unjoni Ewropea u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. 
Huwa jżid li l-alternattivi differenti dwar l-estensjoni tal-fabbrika ma ġewx esplorati biżżejjed 
u li l-opinjoni tat prijorità mhux ġustifikata lill-kriterji ekonomiċi. Il-petizzjonant jitlob li l-
Parlament Ewropew jogħġbu jikkunsidra u jirrevedi l-opinjoni konċernata. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ April 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Settembru 2012

Il-petizzjonant diġà kkuntattja direttament lill-Kummissjoni rigward dan il-proġett u, skont ir-
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Regolament 1367/2006 (applikazzjoni għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità tad-
disposizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-
Parteċipazzjoni tal-Pubbliku fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi 
Kwistjonijiet Ambjentali)1 ressaq talba lill-Kummissjoni biex tirrevedi l-opinjoni tagħha 
C(2011)351 dwar il-modifika tal-pjan ta' żvilupp ta' Győr Fit-talba, il-petizzjonant ippreżenta, 
fost l-oħrajn, l-istess allegazzjonijiet bħal dawk deskritti fil-petizzjoni, jiġifieri li l-opinjoni 
tal-Kummissjoni ma ġietx ippreċeduta b'analiżi suffiċjenti ta' alternattivi u li l-proġett jista' 
jipperikola l-għanijiet tal-proġett LIFE mwettaq fuq l-istess sit Natura 2000. Il-Kummissjoni 
rrispondiet għat-talba għal reviżjoni permezz ta' ittra fl-14 ta' Lulju 2011. 

Bi tweġiba għall-allegazzjonijiet ippresentati fil-petizzjoni għandu jiġi ċċarat li:

 l-opinjoni tal-Kummissjoni dwar il-modifika tal-pjan ta' żvilupp ta' Győr kienet 
ibbażata fuq informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet Ungeriżi, li abbażi tagħha l-
Kummissjoni kkunsidrat li l-valutazzjoni tal-alternattivi kienet twettqet b'mod 
sodisfaċenti;

 l-analiżi tal-alternattivi kienet ibbażata fuq għadd ta' kriterji u kopriet għadd ta' 
lokalitajiet possibbli; wara li analizzat dawn il-kriterji u ppreżentat l-alternattivi l-
Kummissjoni kkonkludiet li ma kien hemmx alternattivi raġonevoli oħra biex il-
proġett jiġi lokalizzat fiż-żona li tisporġi fuq is-sit Natura 2000;

 l-modifika tal-pjan ta' żvilupp tal-belt ta' Győr kienet iġġustifikata permezz tar-
raġunijiet imperattivi tal-interess pubbliku li jiġi l-ewwel u qabel kollox (kif spjegat 
f'p. 4 u 5 tal-opinjoni C(2011)351);

 l-awtoritajiet Ungeriżi taw il-kelma tagħhom li jimplimentaw pakkett ta' miżuri ta' 
kumpens li jpattu għad-danni kkawżati lis-sit Natura 2000 (p. 5-6 tal-opinjoni);

 l-opinjoni tal-Kummissjoni ma ġġudikatx minn qabel ir-riżultat ta' kwalunkwe 
proċeduri ta' awtorizzazzjoni mwettqa fuq livell nazzjonali;

 Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-valutazzjoni tal-impatt2 toffri possibilitajiet għall-
partijiet interessati biex jipparteċipaw fil-proċess tal-approvazzjoni tal-pjanijiet u tal-
proġetti; jekk il-petizzjonant kien imħasseb dwar il-kwalità tal-valutazzjoni tal-impatt, 
inkluża l-eżistenza ta' alternattivi li jagħmlu anqas ħsara, dan kellu jiġi kkomunikat 
lill-awtoritajiet nazzjonali responsabbli mill-ambjent matul il-proċeduri tal-VAS u tal-
VIA; jekk imbagħad hu jikkunsidra li l-kummenti tiegħu ma ġewx ikkunsidrati jew li 
l-impatt tal-valutazzjoni kellu n-nuqqasijiet tiegħu, il-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE 
fil-qasam toffri possibilitajiet li jitressaq appell kontra d-deċiżjoni tal-awtoritajiet 
quddiem qorti.

Fir-rigward tal-proġett LIFE, għandu jkun iċċarat li ladarba l-Kummissjoni kienet infurmata li 
l-modifika tal-pjan ta' żvilupp tal-belt ta' Győr kien ħa jkollu effett negattiv fuq il-proġett 
LIFE, il-Kummissjoni tat bidu għal proċedura biex tbiddel il-ftehim ta' għotja. Il-proċess issa 
huwa konkluż. Il-Kummissjoni emendat il-ftehim ta' għotja biex teskludi kompletament mill-
proġett il-parti tas-sit ta' Natura 2000 li fiha se jiġi implimentat il-proġett tal-manifattura tal-
                                               
1 ĠU L 264, 25.9.2006.
2 Id-Direttiva 85/337/KEE, kif emendata, dwar il-valutazzjoni ta’ l-impatt ambjentali (Direttiva VIA) u d-
Direttiva 2001/42/KE dwar il-valutazzjoni ambjentali strateġika (Direttiva VAS).
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karozzi. Il-Kummissjoni kkonkludiet ukoll fil-ftehim immodifikat serje ta' miżuri u 
salvagwardji biex ikun evitat kwalunke trikkib bejn il-finanzjament tal-LIFE u l-miżuri ta' 
kumpens mwettqa għall-proġett tal-Audi. Din l-emenda daħlet fis-seħħ fl-20 ta' Lulju 2012.

Konklużjoni
Il-Kummissjoni ma kkonstatat l-ebda raġuni biex tikkunsidra li l-opinjoni tal-Kummissjoni 
C(2011)351 tal-25 ta' Jannar 2011 rigward il-modifika tal-pjan ta' żvilupp tal-belt ta' Győr 
kienet ibbażata fuq informazzjoni insuffiċjenti jew żbaljata u, għaldaqstant, ma għandhiex il-
ħsieb tirrevedi l-opinjoni.


