
CM\1003804MT.doc PE473.780v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

28.8.2013

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0390/2011, imressqa minn Lorenzo Baruffaldi, ta’ ċittadinanza 
Taljana, f’isem il-Gruppo Spontaneo dell’Alto Ferrarese, dwar il-bini tal-
Awtostrada Reġjonali Cispadana

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta kontra l-bini tal-Awtostrada Reġjonali Cispadana, li hija twila 
67 km u tgħaqqad lil Reggiolo ma’ Ferrara. Din l-infrastruttura li se tkun qrib 13-il raħal u 
b’hekk tmur kontra d-Direttiva 2002/49/KE dwar it-tniġġis mill-ħsejjes.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta' Lulju 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

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

Il-petizzjonant jipprotesta kontra l-bini tal-Awtostrada Reġjonali Cispadana, li hija twila 67 
km u tgħaqqad lil Reggiolo ma’ Ferrara. Huwa jsostni li din l-infrastruttura, li se tkun qrib 13-
il raħal, tikser id-Direttiva 2002/49/KE dwar it-tniġġis mill-ħsejjes u taffettwa ż-Żona ta’ 
Protezzjoni Speċjali ta’ Cavo Napoleonico, u għandha impatti fuq is-saħħa u l-agrikoltura.
Hemm il-petizzjoni 180/2011 li wkoll tirrigwarda l-istess awtostrada proposta, u għalhekk ir-
risposti huma simili.

Id-Direttiva 2002/49/KE1 li tirrigwardja l-istudju u l-amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali 
tistipula li għandhom jitfasslu mapep strateġiċi tal-ħsejjes u pjanijiet tal-azzjoni għat-triqat 
maġġuri eżistenti li jkollhom aktar minn sitt miljun passaġġ ta’ vetturi fis-sena. 

                                               
1 ĠU L 189, 18.7.2002, p.12.
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L-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet Taljani tindika li attwalment il-Ministeru għall-
Ambjent qed iwettaq proċedura għad-definizzjoni tal-ambitu (“scoping”) tal-Valutazzjoni tal-
Impatt Ambjentali (EIA) dwar dan il-proġett propost. Wara din il-proċedura għad-definizzjoni 
tal-ambitu, għandha titwettaq EIA, li hija obbligatorja fil-każ ta’ awtostradi ġodda, qabel ma 
jingħata permess għall-iżvilupp, skont id-Direttiva EIA1. Id-Direttiva dwar l-EIA tistipula li 
għandhom jitqiesu d-diversi impatti, inklużi dawk fuq il-bnedmin, il-ħamrija, il-fawna u l-
flora u l-ħsejjes.

Jekk il-proġett jitqies bħala wieħed li x’aktarx ikollu effett sinifikanti fuq xi sit tan-Natura 
2000, għandha tiġi segwita l-proċedura skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, 
92/43/KEE, u għandha titwettaq valutazzjoni adegwata tal-implikazzjonijiet tiegħu għas-siti 
kkonċernati. Għandu jiġi nnutat li, fl-Italja, il-valutazzjoni meħtieġa mid-Direttiva dwar il-
Ħabitats, jekk hija verament neċessarja, tiġi integrata fil-proċedura EIA.
Abbażi tal-informazzjoni f’din il-petizzjoni, u ladarba għadha għaddejja l-proċedura EIA, il-
Kummissjoni Ewropea ma tista’ tidentifika l-ebda ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE u, 
f’dan l-istadju, ma tistax tkompli ssegwi din il-kwistjoni mal-awtoritajiet Taljani. Jekk il-
petizzjonant jista’ jipprovdi evidenza li turi li l-awtoritajiet Taljani ma ssodisfawx l-obbligu 
tagħhom fir-rigward tad-Direttiva dwar l-EIA, u tad-direttivi dwar il-protezzjoni tan-natura u 
l-ħsejjes ambjentali, il-Kummissjoni tista’ terġa’ teżamina dan il-każ.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013.

Il-Kummissjoni tinnota mill-websajt tal-Ministeru Taljan għall-Ambjent li l-proċedura tal-
Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali2 (EIA) għall-Awtostrada Reġjonali Cispadana, għadha 
għaddejja. Fil-preżent, tinsab fl-istadju ta' investigazzjoni teknika mill-Kumitat Tekniku ta' 
Verifika tal-EIA. Din il-websajt tinkludi wkoll ittra bid-data tas-17.06.13 mill-Ministeru 
għall-Ambjent lill-promotur tal-proġett fejn tintalab aktar informazzjoni (magħrufa bħala 
integrazioni)3 biex tiġi pprovduta lill-Kumitat Tekniku ta' Verifika tal-EIA. Dawn l-
integrazioni jinkludu r-riskji siżmiċi ta' wara t-terremot ta' Mejju 2012; ir-riskji siżmiċi kienu 
l-oġġett ta' informazzjoni addizzjonali provvduta mill-petizzjonant. L-integrazioni għandhom 
ukoll jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku u l-awtoritajiet kompetenti skont il-Liġi tal-
EIA Taljana (Artikolu 24 tad-Digriet Leġiżlattiv 152/2006, kif modifikat).

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika l-ebda ksur tal-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE f’dan l-istadju.

                                               
1 ĠU L 175, 5.7.1985, p.40; ĠU L 73, 14.3.1997, p.5; ĠU L 156, 25.6.2003, p.17; ĠU L 140, 5.6.2009, p.114.
2 Direttiva 2011/92/EU (kodifikazzjoni), ĠU L 26, 28.1.2012, p.1.
3 http://www.va.minambiente.it/Ricerca/DettaglioProgetto.aspx?ID_Progetto=1142.


