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Suġġett: Petizzjoni 0663/2012, imressqa minn Beniamino Sandrini, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar l-aċċess għal dokumenti fil-kuntest tal-istabbiliment ta’ 
terraferma fil-provinċja ta’ Verona

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirrakkonta l-avvenimenti fil-muniċipalità ta’ Sommacampagna, fejn l-
awtoritajiet qegħdin jistabbilixxu sit ta’ terraferma. Jidher li twettqet Valutazzjoni tal-Impatt 
Ambjentali. Sussegwentement, il-ħitan tas-sit waqgħu u żdied proġett ġdid biex 
jistabbilizzahom. Ripetutament, il-petizzjonant talab aċċess għad-dokumenti ta’ ppjanar, 
akkwist u implimentazzjoni iżda dan l-aċċess ma ngħatalux. Jissuspetta li l-proġett kien 
imfassal u mwettaq ħażin fuq art pubblika. Jissuspetta wkoll li hemm kunflitt ta’ interess, 
peress li d-direttur tal-uffiċċju għall-ambjent, id-direttur tax-xogħlijiet u l-persuna inkarigata 
mill-akkwist huma fil-fatt l-istess persuna. Hu ressaq l-ilment quddiem il-qorti. L-ikbar biża’ 
tiegħu hi li jekk it-terraferma tinbena ta’ kafkaf, dan jista’ jwassal għal riskju ambjentali 
gravi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Jannar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2013

F’Mejju u f’Ottubru 2012, il-petizzjonant bagħat ittri lill-Kummissjoni li kien fihom l-istess 
allegazzjonijiet. Is-servizzi tal-Kummissjoni qed jivvalutaw l-ilment u se jiddeċiedu jekk inidux 
investigazzjoni mal-awtoritajiet Taljani biex jiksbu kjarifiki.
Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat bis-segwitu mogħti lil dan l-
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ilment.

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

L-ilment għadu taħt valutazzjoni, filwaqt li qed tiġi kkunsidrata wkoll l-informazzjoni 
addizzjonali li l-petizzjonant bagħat lill-Kummissjoni fi Frar u f’Ġunju 2013.

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat bis-segwitu mogħti lil dan l-
ilment.

5. Risposta tal-Kummissjoni (II), li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

Wara li eżaminat l-informazzjoni kollha ppreżentata mill-ilmentatur bejn Mejju 2012 u
Ġunju 2013, il-Kummissjoni waslet għall-konklużjoni li ma kien hemm ebda evidenza ta’ ksur 
tal-liġi ambjentali tal-UE. Għaldaqstant, f’Lulju 2013 il-Kummissjoni kitbet lill-ilmentatur biex 
tinfurmah li, fin-nuqqas ta’ elementi ulterjuri, il-fajl tal-ilment se jingħalaq. L-ilmentatur bagħat 
ittri ulterjuri bejn Awwissu u Novembru 2013. Wara li eżaminat dawn l-ittri, il-Kummissjoni 
kkonfermat il-konklużjoni tagħha li ma kien hemm ebda evidenza ta’ ksur tal-liġi ambjentali tal-
UE, u f’Diċembru 2013 kitbet lill-ilmentatur biex tinfurmah li l-fajl tal-ilment ingħalaq.

Ir-raġunijiet għaliex il-Kummissjoni tikkunsidra li m’hemm ebda evidenza ta’ ksur tal-liġi 
ambjentali tal-UE huma spjegati hawn taħt.

Il-petizzjonant jilmenta li l-awtoritajiet Taljani ma wettqux valutazzjoni tal-impatt ambjentali 
(VIA) għal proġett immirat lejn ir-riġenerazzjoni tal-issiġillar tat-terraferma “Siberie” għal skart 
mhux perikoluż mibnija f’Sommacampagna-Verona (“il-proġett ta’ riġenerazzjoni”). Dan il-
proġett jikkostitwixxi bidla għall-proġett għall-bini tat-terraferma (“il-proġett oriġinali”), li kien 
soġġett għall-VIA. 

Il-Kummissjoni tosserva li, skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva dwar il-VIA1, il-proġetti mniżżla fil-
lista fl-Anness I għad-Direttiva għandhom jiġu soġġetti għal VIA, filwaqt li għall-proġetti 
mniżżla fil-lista fl-Anness II l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu jekk hix meħtieġa VIA (l-
imsejjaħ “eżami analitiku tal-VIA”).

Il-Kummissjoni tosserva li t-terrafermi għal skart mhux perikoluż, bħat-terraferma Siberie 
inkwistjoni, huma koperti mill-Anness II, il-punt 11.(b) tad-Direttiva dwar il-VIA, u l-bidliet 
għal tali terrafermi huma għaldaqstant koperti mill-Anness II, il-punt 13.(a), li skontu kwalunkwe 
bidla ta’ proġetti koperti mill-Anness II għandha tiġi soġġetta għal eżami analitiku tal-VIA jekk 
tali bidla jista’ jkollha effetti negattivi sinifikanti fuq l-ambjent.

Primarjament hija r-responsabbiltà tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat li 
jistabbilixxu jekk bidla jistax ikollha effetti negattivi sinifikanti fuq l-ambjent. F’dan ir-rigward, 
il-Kummissjoni tosserva li d-Deċiżjoni tal-Kunsill Reġjonali ta’ Veneto Nru 332 tas-
6 ta’ Marzu 2012 tiddikjara b’mod espliċitu li, wara investigazzjoni teknika, il-kumitat għall-
VIA tar-Reġjun ta’ Veneto ddetermina li l-proġett ta’ riġenerazzjoni ma jkollux effetti negattivi 
fuq l-ambjent. Peress li l-ilmentatur ma pprovdiex evidenza li, fit-teħid ta’ din id-deċiżjoni, l-
awtoritajiet Taljani wettqu żball evidenti ta’ valutazzjoni, il-Kummissjoni ma tistax tidentifika 
ksur tad-Direttiva dwar il-VIA.

                                               
1 Id-Direttiva 2011/92/UE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (ĠU L 026, 
28.1.2012, p. 1).
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Barra minn hekk, il-petizzjonant jilmenta li t-terraferma Siberie mhix mgħammra b’limiti ta’ 
għeluq minbarra s-saff tad-drenaġġ u l-limitu ġeoloġiku. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni 
tosserva li d-Direttiva dwar it-Terraferma1 ma teħtieġx li t-terrafermi għal skart mhux perikoluż, 
bħat-terraferma Siberie, għandhom jiġu pprovduti b’limiti ta’ għeluq minbarra s-saff tad-drenaġġ 
u l-limiti ġeoloġiċi.

Il-petizzjonant jilmenta wkoll li partijiet min-naħat tat-terraferma waqgħu, li juri li saru żbalji fil-
proġett. B’rabta ma’ dan, il-Kummissjoni tosserva li, fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta 
mill-petizzjonant, l-awtoritajiet Taljani bnew mill-ġdid in-naħat li waqgħu u ħadu passi biex 
jevitaw li din il-problema terġa’ sseħħ (bini ta’ limiti madwar it-terraferma bl-użu ta’ 
teknoloġija ta’ mili propulsiv tal-fili).

Fl-aħħar nett, il-petizzjonant jilmenta li ġie miċħud aċċess għad-dokumentazzjoni tal-proġett. 
B’rabta ma’ dan, il-Kummissjoni tosserva li mhux ċar jekk id-dokumentazzjoni tal-proġett 
inkwistjoni hix koperta mid-Direttiva dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali2. Fi 
kwalunkwe każ, il-Kummissjoni tosserva li, skont l-informazzjoni pprovduta mill-
petizzjonant fl-ittra tiegħu ta’ Settembru 2013, id-dokumentazzjoni tal-proġett fl-aħħar ġiet 
ippubblikata fil-websajt tar-Reġjun ta’ Veneto. 

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE dwar ir-rimi ta’ skart f’terraferma (ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1).
2 Id-Direttiva 2003/4/KE dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali (ĠU L 041, 14/2/2003, p. 6).


