
CM\777487MT.doc PE416.425/ REV

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Petizzjonijiet

20.03.2009
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Suġġett: Petizzjoni 1032/2007, ippreżentata mis-Sur Saul Barry, ta’ nazzjonalità Irlandiża, 
dwar l-allegat ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-evalwazzjoni ambjentali 
b’konnessjoni mal-approvazzjoni tal-Pjan ta’ Żvilupp tal-Kontea ta’ Dun 
Laoghaire Rathdown (l-Irlanda)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li wara l-approvazzjoni tal-Pjan ta’ Żvilupp tal-Kontea ta’ Dun 
Laoghaire Rathdown fl-2004, l-istejtus tal-Qasam Industrijali ta’ Sandyford kien inbidel minn 
qasam industrijali ta’ fabbriki żgħar għal wieħed miftuħ għal żvilupp residenzjali. Skont il-
petizzjonant, il-pjan ta’ urbanizzazzjoni għal dan il-qasam se jiddetermina żieda fil-
populazzjoni minn 0 sa 20 000 persuna sal-2015 u l-kostruzzjoni ta’ aktar minn 10 000 dar. Il-
petizzjonant jisfida l-kunċett tal-Pjan ta’ Qafas Urban, billi jikkunsidra li dan intuża sabiex 
jiġu evitati r-rekwiżiti sabiex titwettaq Evalwazzjoni Strateġika tal-Ambjent (SEA) li kien 
ikollha tapplika fil-każ ta’ Pjanijiet għal Zona Lokali. Il-petizzjonant jikkundanna ż-żieda 
konsiderevoli fl-istorbju u fit-tniġġis tal-arja u jitlob lill-Parlament Ewropew sabiex jinvestiga 
s-sitwazzjoni.

2. Ammissibilità

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

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE1 dwar l-evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi 
u privati fuq l-ambjent (magħruf bħala l-Istudju tal-Impatt Ambjentali jew “id-Direttiva EIA”) 
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kif emendata bid-Direttivi 97/11/KE1 u 2003/35/KE2, tkopri l-kostruzzjoni ta’ proġetti ta’ 
Żvilupp Urban.  Għal dawk il-proġetti, elenkati f'Anness II (punt 10.b) tad-Direttiva, l-Istati 
Membri jridu jiddeċiedu, fi proċedura msejħa "moniteraġġ" (permezz ta’ eżaminazzjoni każ 
b’każ jew skont limiti jew kriterji, u waqt li wieħed jikkunsidra l-kriterji tal-għażla relevanti li 
jinsabu f’Anness III tad-Direttiva), jekk il-proġett hux se jkollu effetti sinifikanti fuq l-
ambjent u għalhekk jitlob li jkun hemm EIA, qabel ma jingħata l-permess għall-iżvilupp.   Id-
determinazzjoni tal-moniteraġġ għandha tkun disponibbli għall-pubbliku.

Meta jsir EIA, l-effetti ambjentali tal-proġett li x’aktarx ikun hemm għandhom jiġu 
identifikati u evalwati, u għandhom jittieħdu miżuri biex jiġu evitati, jitnaqqsu u, jekk hu  
possibbli, jiġu rimedjati l-effetti negattivi proposti.   Waqt il-proċedura tal-EIA, għandu jiġi 
kkonsultat il-pubbliku, u d-deċiżjoni aħħarija trid tikkunsidra r-riżultati tal-EIA u l-
konsultazzjoni pubblika dwar jekk jiġix aċċettat jew irrifjutat il-kunsens għall-iżvilupp.  

Fir-rigward tal-Evalwazzjoni Strateġika tal-Ambjent tal-pjan, id-Direttiva tal-Kunsill 
2001/42/KE (’l hekk imsejħa Direttiva SEA3) tiddetermina fl-Artikolu 3 tagħha liema pjanijiet 
jew programmi għandhom jiġu evalwati.   Għalhekk l-Artikolu 3(2) jiddikjara li għandha ssir 
evalwazzjoni ambjentali għall-pjanijiet u l-programmi kollha mħejjija għall-ippjanar tal-belt u 
tal-kampanja u għall-użu tal-art u li tistabbilixxi l-qafas għal kunsens għall-iżvilupp tal-futur 
ta’ proġetti elenkati fl-Annessi I u II għad-Direttiva 85/337/KEE (Direttiva EIA).

Fir-rigward ta’ politika iżjed wiesgħa dwar l-ambjent urban, il-Kummissjoni Ewropea adottat 
Strateġija Tematika4 fil-11.1.2006. Din l-Istrateġija identifikat, fost prijoritajiet oħra, l-
immaniġġjar urban u d-disinjar urban bħala sfida li qed jiffaċċjaw zoni urbani, iżda ma 
pproponietx miri uniformi jew vinkolanti f’dan il-qasam.  Il-Kummissjoni ssostni l-fehma 
tagħha, li l-bliet infushom huma l-aħjar post fejn jistgħu jiġu deċiżi tali kwistjonijiet fir-
rigward ta’ talbiet u ċirkostanzi lokali jekk din tkun konformi mal-leġiżlazzjoni ambjentali 
tal-Kommunità u ma’ leġiżlazzjoni oħra.  F’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà l-UE 
ħalliet fid-diskrezzjoni tal-awtoritajiet lokali u nazzjonali, biex isibu u jimplimentaw 
soluzzjonijiet adattati għal-livell lokali. Madankollu, il-Kummissjoni fl-2007 ppubblikat 
dokumenti ta’ gwida biex tgħin lil bliet itejbu l-ippjanar urban5. 

Fir-rigward tal-kwistjoni dwar il-kwalità tal-arja, Dun Laoghaire hija parti miz-Zona ta’ 
Agglomerazzjoni ta’ Dublin (zona A). Għal din iz-zona, l-inkwinanti kollha rrapportati skont 
id-Direttivi tal-Kunsill 96/62/KE6, 1999/30/KE7, u d-Direttivi tal-Parlament Ewropew u tal-
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4 http://ec.europa.eu/environment/urban/thematic_strategy.htm

5 http://ec.europa.eu/environment/urban/urban_transport.htm; 
http://ec.europa.eu/environment/urban/home_en.htm
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Kunsill 2000/69/KE1 u 2002/3/KE2, huma taħt il-valuri ta’ limitu rispettivi.  F’sitwazzjoni 
bħal din, l-Istat Membru jrid ikompli jżomm il-livelli tal-inkwinanti taħt il-valuri ta’ limitu u 
jrid jagħmel ħiltu biex jippriserva l-aħjar kwalità tal-arja ambjentali li hija kompatibbli mal-
iżvilupp sostenibbli.  Bl-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni ma tistax tipprevedi jekk 
ir-realizzazzjoni tal-Pjan ta’ Żvilupp tal-Kontea Dun Laoghaire Rathdown hijiex se twassal 
għal xi ksur ta’ xi valuri ta’ limitu.

Konklużjonijiet

Fid-dawl ta’ iktar informazzjoni mogħtija mill-Petizzjonant, il-Kummissjoni ddeċidiet li 
tikteb lill-awtoritajiet Irlandiżi biex ikollha ftit kjarifika dwar id-distinzjoni bejn il-Pjan ta’ 
Qafas Urban u l-Pjan ta’ Zona Lokali u l-obbligi rispettivi tagħhom fir-rigward tad-Direttiva 
tal-Evalwazzjoni Strateġika tal-Ambjent (SEA). Ladarba jkun hemm risposta, issir 
komunikazzjoni oħra mal-Kumitat għall-Petizzjonijiet.  

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fil-20 ta’ Marzu 2009.

Il-Kummissjoni kkuntattjat lill-awtoritajiet Irlandiżi dwar din il-petizzjoni u talbet għal 
kjarifiki tad-distinzjoni bejn il-Pjan ta’ Qafas Urban u l-Pjan ta’ Zona Lokali u l-obbligi
rispettivi tagħhom skont id-Direttiva tal-Evalwazzjoni Strateġika tal-Ambjent (SEA). 3

L-awtoritajiet Irlandiżi spjegaw li l-Qasam Industrijali ta’ Sandyford huwa parti mill-Pjan ta’ 
Żvilupp tal-Kontea ta’ Dun Laoghaire Rathdown, adottat qabel ma bdiet tiġi applikata d-
Direttiva tal-Evalwazzjoni Strateġika tal-Ambjent (SEA). Il-Pjan ta’ żvilupp, xorta waħda, 
għandu dikjarazzjoni tal-impatti ambjentali possibbli tal-implementazzjoni tagħha.  

Fl-2007, il-Kunsill tal-Kontea ddeċieda li jikkummissjona konsulenti biex ifasslu Pjan ta’ 
Qafas Urban (inkluż il-Qasam Industrijali ta’ Sandyford). Pjan ta’ Qafas Urban huwa 
dokument li jiggwida, u li m’għandu l-ebda stejtus statutorju. M’għandux ikun ikkunsidrat 
bħala alternattiva  għall-Pjan ta’ Zona Lokali. Madankollu, l-implementazzjoni possibbli ta’ 
Pjan ta’ Qafas Urban għandha mnejn tinneċessità bidla fil-Pjan ta’ Żvilupp tal-Kontea. 
Għalhekk, kull tali bidla  se tkun suġġetta għal moniteraġġ mill-Evalwazzjoni Strateġika tal-
Ambjent (SEA) u konsultazzjoni pubblika, għax dawn jaqgħu fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-
Direttiva tal-Evalwazzjoni Strateġika tal-Ambjent (SEA), l-Artikolu 3.

Skont l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant u r-risposta li waslet mill-awtoritajiet 
Irlandiżi, il-Kummissjoni mhix tara ksur tal-leġiżlazzjoni tal-KE u għalhekk, mhijiex 
f’pożizzjoni li tkompli ssegwi dan il-każ.
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