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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0522/2007, imressqa minn Halina Messerschmidt, ta’ nazzjonalità 
Pollakka, f’isem l-assoċjazzjoni ambjentali “Zuraw”, dwar nuqqas ta’ 
applikazzjoni ta’ leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE b’rabta ma’ proġett għall-
estrazzjoni ta’ żrar f’Dzwierzuty, il-Polonja tal-Lvant

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta dwar pjanijiet biex jiġi etsratt żrar mid-depożiti fiz-zona ta’ Gisiel, 
muniċipalità ta’ Dzwierzuty, fil-Lvant tal-Polonja. Hija tisħaq li l-proġett mhux biss se jibdel 
l-istrutturi tal-pajsaġġ u jwaqqaf opportunitajiet ta’ żvilupp tat-turiżmu, iżda jinvolvi wkoll 
ksur serju tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-protezzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art u l-konservazzjoni 
ta’ annimali u pjanti selvaġġi. Hija għaldaqstant titlob lill-Parlament Ewropew biex 
jintervjeni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-data tat-12 ta’ Frar 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex 
tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-12 ta’ Frar 2008.

Il-petizzjoni tikkonċerna proġett għal barriera tat-tip open-cast fiz-zona ta’ Gisiel, 
muniċipalità ta’ Dzwierzuty. Il-petizzjonanta qiegħda titlob li titħalla tipparteċipa fil-
proċedura tal-Istudju tal-Impatt Ambjentali mwettqa għall-proġett. Hija tipprovdi wkoll l-
opinjoni tagħha dwar il-kontenut tar-rapport dwar l-Istudju tal-Impatt Ambjentali. Il-
petizzjonanta ssostni li l-proġett se jkollu impatt negattiv fuq ħabitats u speċi protetti, b’mod 
partikolari fiz-zona ta’ 'Dymerskie Laki'. Il-petizzjoni tinkludi kopja tal-ittra tagħha 
ppreżentata lill-awtoritajiet Pollakki li tikkonċerna l-Istudju tal-Impatt Ambjentali, kif ukoll 
kopja tar-rapport innifsu. 
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Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali 

Id-direttiva rilevanti hija d-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE1 dwar l-evalwazzjoni tal-effetti 
ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif emendata. Din hija magħrufa wkoll bħala 
d-Direttiva dwar l-Istudju tal-Impatt Ambjentali (EIA). Il-Kummissjoni ma għandha ebda 
kompetenza fir-rigward ta’ jekk għandhiex iddaħħal parti fil-proċedura amministrattiva li 
tikkonċerna EIA individwali. Din hija l-kompetenza esklussiva tal-awtoritajiet nazzjonali fl-
istat membru. Madankollu, skond id-Direttiva EIA, il-pubbliku konċernat għandu jingħata 
opportunità bikrija u effettiva biex jipparteċipa fil-proċeduri tal-EIA. L-Artikolu 1 tad-
Direttiva EIA jiddefinixxi l-pubbliku konċernat bħala, fost l-oħrajn, “...organizzazzjonijiet 
mhux governattivi li jippromwovu l-ħarsien ambjentali u li jissodisfaw kwalunkwe rekwiżiti 
skond il-liġi nazzjonali...”. Huma għandhom ikunu intitolati biex jesprimu kummenti u 
opinjonijiet fl-istadju meta l-għażliet kollha jkunu għadhom miftuħin għall-awtoritajiet 
kompetenti u qabel ma tittieħed id-deċiżjoni dwar il-kunsens għall-iżvilupp. Għalhekk, jekk l-
assoċjazzjoni ambjentali ‘Zuraw’ tilħaq ir-rekwiżiti msemmija fuq, hija għandha tiddaħħal fil-
proċedura EIA. 

Il-proġett li qiegħda tagħmel referenza għalih il-petizzjonanta jaqa’ taħt l-Anness I punt 19 
tad-Direttiva EIA "barrieri u minjieri tat-tip open-cast fejn il-wiċċ tal-art tas-sit jaqbeż il-25 
ettaru, jew tħaffir għall-pît, fejn il-wiċċ tal-art tas-sit jaqbeż il-150 ettaru" u li għalih huwa 
obbligatorju li titwettaq EIA. Il-proġett inkwistjoni kien suġġett għall-proċedura EIA: ġie 
mħejji rapport li kien suġġett għal konsultazzjonijiet mal-awtoritajiet pubbliċi u ambjentali. Il-
petizzjonanta ppreżentat l-opinjonijiet u l-kummenti tagħha dwar il-proġett fi ħdan il-
proċedura EIA mwettqa mill-awtoritajiet Pollakki. Madankollu, ma teżisti ebda informazzjoni 
dwar kif l-opinjonijiet u l-kummenti tagħha ttieħdu f’kunsiderazzjoni fid-deċiżjoni dwar il-
kunsens għall-iżvilupp għall-proġett. 

Il-ħarsien tan-natura 

Għalkemm il-petizzjoni ma tipprovdix biżżejjed elementi li jagħtu ċ-ċans li l-każ jiġi evalwat 
fid-dettall, il-Kummissjoni tqis li d-Direttiva 92/43/KEE2 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats 
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi (Direttiva dwar il-Ħabitats) u d-Direttiva 79/409/KEE3

dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (Direttiva dwar l-Għasafar) jistgħu jkunu 
applikabbli.

Skond l-Artikolu 6.3 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, il-pjanijiet u l-proġetti kollha li x’aktarx 
ikollhom effett sinifikanti fuq Zoni Speċjali ta’ Konservazzjoni (SAC) għandhom ikunu 
suġġetti għal evalwazzjoni adegwata ta’ dak l-effett, billi jieħdu f’kunsiderazzjoni l-objettivi 
tal-konservazzjoni tas-sit. Din id-dispożizzjoni tapplika wkoll għal Zoni ta’ Protezzjoni
Speċjali (SPA), kif irregolati mid-Direttiva dwar l-Għasafar. 

Fil-preżent, iz-zona tal-proġett m’hijiex innominata jew proposta għal nomina bħala SPA 
(Direttiva dwar l-Għasafar) jew bħala Sit ta’ Importanza Komunitarja (Direttiva dwar il-
                                               
1 ĠU L 175, 5.7.1985, pġ.40, kif emendat mid-Direttivi 97/11/KE (ĠU L 73, 14.3.1997, pġ. 5) u 2003/35/KE
(ĠU L 156, 25.6.2003, pġ.17 
2 ĠU L 206, 22.7.1992, pġ. 7-50
3 ĠU L 103, 25.4.1979, pġ. 1-18
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Ħabitats) u m’hijiex magħrufa mal-Kummissjoni bħala zona li timmeritaha protezzjoni tas-sit 
skond id-Direttiva dwar l-Għasafar u/jew id-Direttiva dwar il-Ħabitats. Il-petizzjonanta ma 
indikat ebda possibiltà ta’ impatt fuq l-SPAs, u l-eqreb SPA Puszcza Napiwodzko-Ramucka 
PLB280007 tidher li hija fil-bogħod biex tagħmel l-impatt possibbli tal-proġett bħala 
improbabbli ħafna. 

Madankollu, id-dispożizzjonijiet dwar l-ispeċi tad-Direttiva dwar l-Għasafar jistgħu jkunu 
rilevanti, speċjalment fir-rigward tal-għarnuq (Grus grus) fiz-zona ta’ mistrieħ ta’ 'Zlotowisko 
Żurawi' fil-viċinanza tal-villaġġ ta’ Dymar. L-informazzjoni pprovduta mill-NGO 'Zuraw' 
tikkontradixxi l-informazzjoni pprovduta fl-EIA fir-rigward tad-distanza ta’ din iz-zona ta’ 
mistrieħ għall-għarnuq mil-lokazzjoni tal-proġett u għalhekk m’huwiex possibbli li jiġi 
evalwat il-każ mingħajr informazzjoni kartografika aktar dettaljata dwar il-lokazzjoni tal-
proġett. 

Id-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma 

Id-Direttiva 2000/60/KE1 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
tal-ilma, magħrufa bħala d-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma (WFD) tistabbilixxi l-ħtieġa għal 
ippjanar dettaljat rigward l-użu tar-riżorsi tal-ilma sabiex jiġu evitati soluzzjonijiet li ma 
jkunux sostenibbli u ta’ ħsara rriversibbli għall-ambjent, permezz tal-iżvilupp ta’ Pjanijiet 
għall-Immaniġġjar tal-Baċini tax-Xmajjar (RBMPs). Skond id-WFD, l-ewwel RBMP għandu 
jkun ippubblikat sa Diċembru 2009. Mill-2009 ’l quddiem, kwalunkwe pjan jew programm
b’impatt fuq ir-riżorsi tal-ilma jew fuq il-kwalità tal-ilma ser ikollu jiġi koordinat mad-
dispożizzjonijiet tal-RBMP, biex b’hekk ikunu jistgħu jintlaħqu l-għanijiet ambjentali tad-
WFD.

Konklużjonijiet

Id-Direttiva EIA

Abbażi tal-informazzjoni provduta mill-petizzjonanta, il-Kummissjoni ma tista’ tosserva ebda 
ksur tad-Direttiva EIA. Jekk il-petizzjonanta tista’ tipprovdi aktar informazzjoni dettaljata, 
bħal dwar jekk l-assoċjazzjoni 'Zuraw' setgħetx tipparteċipa fil-proċedura EIA u jekk kinitx 
infurmata mill-awtoritajiet kompetenti Pollakki fuq kif l-opinjonijiet u l-kummenti tagħha 
ttieħdu f’kunsiderazzjoni fil-kunsens għall-iżvilupp, il-Kummissjoni mbagħad tkun tista’ 
tkompli tinvestiga din il-kwistjoni.

Id-Direttivi dwar l-Għasafar u l-Ħabitats

Mingħajr aktar informazzjoni kartografika dettaljata fir-rigward tal-lokazzjoni eżatta tal-
proġett, il-Kummissjoni m’hijiex f’pożizzjoni li tevalwa jekk il-proġett ippjanat huwiex 
f’konformità mad-Direttivi dwar l-Għasafar u l-Ħabitats. Jekk il-petizzjonanta tkun tista’ 
tipprovdi tali informazzjoni, is-servizzi tal-Kummissjoni huma lesti li jkomplu jinvestigaw 
dan il-każ. 

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

                                               
1 ĠU L 327, 22.12.2000, pġ.1
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I. Il-petizzjoni (dokumentazzjoni addizzjonali)

Il-petizzjoni tikkonċerna proġett ta’ barriera tar-ramel tat-tip open-cast fiz-zona ta’ Gisiel 
(muniċipalità ta’ Dzwierzuty, Polonja). Fid-dokumentazzjoni addizzjonali, il-petizzjonanta
tirreferi għan-nuqqas ta’ konformità mal-proġett tad-Direttiva tal-Qafas dwar l-Ilma: Il-
proġett ta’ barriera tar-ramel tat-tip open-cast, hu fiz-zona tal-akwifer tal-ilma ta’ taħt l-art 
prinċipali li jista’ jintuża bħala sors tal-ilma tax-xorb (Olsztyn GZWP 213). Għalhekk, il-
petizzjonanta titlob li akwifer ikun magħżul bħala zona protetta mill-Ministeru tal-Ambjent 
mill-aktar fis possibbli, minħabba li inkella ma jkun hemm l-ebda protezzjoni legali għall-
akwifer u għall-proġett.

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar id-dokumentazzjoni addizzjonali

Id-Direttiva tal-Qafas tal-Ilma1 tipprovdi għal:-

 protezzjoni tal-ilmijiet kollha (xmajjar, għadajjar, ilmijiet kostali u l-ilma ta’ taħt l-art), bl-
obbligazzjoni li tinkiseb/tinżamm kwalità tajba tal-ilma (‘stejtus tajjeb’) bħala regola sal-
2015; stejtus tajjeb jkun għall-ilmijiet tal-wiċċ definiti f’termini ta’ parametri bijoloġiċi, 
kimiċi u idromorfoloġiċi u għall-ilma ta’ taħt l-art f’termini ta’ kwantità u parametri 
tekniċi;

 inter alia, il-miżuri ta’ protezzjoni addizzjonali għal korpi tal-ilma użati għat-teħid tal-ilma 
għax-xorb u għal dawk li huma maħsuba għal tali użu fil-futur;

 żvilupp ta’ pjanijiet u programmi, inklużi l-miżuri operazzjonali għall-akkwist ta’ stejtus 
tajjeb u ta’ miżuri li huma komplimentari maz-zoni ta’ teħid tal-ilma għax-xorb u zoni 
oħra li huma protetti.

Il-korp tal-ilma li rreferiet għalih il-petizzjonanta mhuwiex, skont l-informazzjoni provduta 
mill-petizzjonanta, qiegħed jintuza attwalment għat-teħid tal-ilma għax-xorb, u anqas ma hu 
ddeżinjat mill-awtoritajiet responsabbli kif inhu maħsub għal tali użu fit-futur. Għaldaqstant, 
fil-każ ta’ kull korp tal-ilma (tal-wiċċ jew ta’ taħt l-art) l-objettiv ‘standard’ ta’ stejtus tajjeb 
jeħtieġ li jkun miksub, skont id-Direttiva tal-Qafas dwar l-Ilma li hi msemmija hawn fuq.
It-talba tal-petizzjonanta li tiġi sottomessa zona speċifika jew korp tal-ilma għal protezzjoni 
addizzjonali bħala zona tat-teħid tal-ilma għax-xorb hi għalhekk, mhux suġġetta għall-
iskrutinju tal-Kummissjoni, jekk l-awtoritajiet responsabbli ddeċidew li z-zona jew korp tal-
ilma mhijiex maħsuba għall-użu fil-futur tat-teħid tal-ilma għax-xorb. Fl-istess waqt, kull 
proġett, inkluż wieħed għall-estrazzjoni tal-minerali għandhom jonoraw l-objettivi tal-Artikoli 
4(1)b tad-Direttiva tal-Qafas dwar l-Ilma (“stejtus tajjeb”, kif ukoll l-ebda deterjorazzjoni tal-
istejtus) u se tkun xogħol l-awtoritajiet responsabbli fil-proċedura ta’ permess biex jiżgura tali 
konformità. derogazzjonijiet mill-objettivi ta’ stejtus tajjeb u muqqas ta’ derogazzjoni huma 
illimitati u soġġetti għal konformità ma’ għadd ta’ kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 4 tad-
Direttiva tal-Qafas dwar l-Ilma.

F’dan l-isfond, il-Kummissjoni ma tqisx li l-proġett previst u l-fatt li z-zona ma ntgħażlitx 
bħala zona protetta għal sors ta’ ilma tax-xorb tal-futur bħala ksur tal-Direttiva tal-Qafas dwar 
l-Ilma. 

                                               
1 Id-Direttiva 2000/60/KE tat-23.11.2000, ĠU L327 tat-22.12.2000,  kif emendat



CM\749971MT.doc 5/5 PE402.623v03-00

MT

III. Konklużjonijiet

Minħabba li ma hemm l-ebda ksur tad-Direttiva tal-Qafas tal-Ilma, ma hemm l-ebda bażi 
legali sabiex tintervjeni l-Kummissjoni.
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