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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1079/2003 imressqa minn Carlo Oldani u ħames ko-firmatarji, (ta’ 
nazzjonalità Taljana), f'isem il-kumitat koordinattiv li jopponi l-Park ta’
Ticino u l-bypass tal-Park Agrikolu fin-Nofsinhar ta’ Milan dwar l-
oppożizzjoni ta’ infrastruttura ta’ awtostrada proġettata li tikser il-
leġiżlazzjoni Ewropea dwar it-trasparenza fix-xogħlijiet pubbliċi u l-impatt 
ambjentali

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Il-petizzjonant jipprotesta mal-PE għal proġett ta’ infrastruttura ta’ triq fuq skala kbira 
(Malpensa-Milan) li ser iħalli impatt enormi fuq l-ambjent u effetti diżastrużi (tniġġis ta' l-
istorbju u tniġġis fl-atmosfera) qrib żewġ parks (il-Wied ta’ Ticino, riżerva bijosferika dinjija 
u l-park agrikolu fin-nofsinhar ta' Milan). Il-petizzjonant isostni li l-kumpanija ta’ l-
awtostrada ANAS approfittat ruħha mid-dispożizzjonijiet tal-‘legge-obiettivo’ (Liġi 443/01) u 
mid-digriet ta’ implimentazzjoni (190/02) rigward infrastrutturi ta’ valur strateġiku sabiex 
tevadi l-leġiżlazzjoni nazzjonali u Ewropea dwar l-impatt ambjentali u l-leġiżlazzjoni li titlob 
konsultazzjoni tal-pubbliku u ta’ l-awtoritajiet lokali. Tiġi espressa wkoll kritika fir-rigward 
tat-trasparenza fl-għoti ta’ kuntratti pubbliċi (Direttiva 92/50/KE) u t-trasport tas-sistema 
magħżula, li jiksru d-dispożizzjonijiet tal-White Paper dwar il-politika Ewropea tat-trasport sa 
l-2010 (li tagħti preferenza lil-links tal-ferrovija eżistenti minflok lit-toroq). Il-petizzjonanti 
jitolbu lill-awtoritajiet nazzjonali biex jagħtu bidu għal proċeduri ta' konsultazzjoni ma' l-
organizzazzjoni tal-Park ta' Ticino bil-għan li jikkunsidraw soluzzjonijiet alternattivi u huwa 
rrakkomanda li l-iffinanzjar tal-Komunità għall-proġett ma jiġix awtorizzat.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar it-30 ta’ April 2004. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).
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3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-21 ta’ April 2005

Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE dwar l-evalwazzjoni ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi 
u privati fuq l-ambjent (id-Direttiva EIA) kif emendata mid-Direttiva 97/11/KE1 tgħid li l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li, qabel jingħata l-kunsens għall-iżvilupp, proġetti li 
x’aktarx ikollhom effetti sinjifikanti fuq l-ambjent minħabba, inter alia, in-natura, id-daqs jew 
il-lokazzjoni tagħhom ikunu soġġetti għal evalwazzjoni ta’ l-effetti ambjentali. Dawn il-
proġetti huma definiti fl-Annessi I u II għad-Direttiva. EIA hija obbligatorja għal proġetti 
elenkati fl-Anness I. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw (fi proċedura msejħa 
‘skrining’) jekk huwiex probabbli li l-proġetti elenkati fl-Anness II ikollhom effetti 
sinjifikanti fuq l-ambjent: jekk iva, għandha titwettaq EIA. 

Il-proposti għal awtostradi u toroq veloċi, jew għal toroq b’erba’ karreġġjati twal aktar minn 
għaxar kilometri, jaqgħu fl-Anness I u għalhekk awtomatikament jeħtieġu EIA. Toroq oħrajn 
jaqgħu fl-Anness II u għalhekk għandu jsirilhom l-iskrining.
Fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni pprovduta, jidher li twettqet EIA għall-proġett imsemmi fil-
petizzjoni, skond id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva EIA. Barra minn hekk, il-“Legge 
Obiettivo” (Liġi 443 tal-21 ta’ Diċembru 2001) u d-Digriet Leġiżlattiv 190 ta’ l-20 ta’ 
Awwissu 2002 ġew eżaminati kontra r-rekwiżiti tal-konsultazzjoni pubblika tad-Direttiva
EIA, kif applikabbli fil-preżent, u nstabu li huma konformi fir-rigward ta’ dan l-aspett 
speċifiku. Għaldaqstant, ma tista’ tiġi identifikata ebda evidenza ta’ ksur tad-Direttiva EIA fil-
każ imsemmi mill-petizzjonant. 

Fir-rigward tad-Direttiva 2001/42/KE dwar l-evalwazzjoni ta' l-effetti ta' ċerti pjanijiet u 
programmi fuq l-ambjent2 (’l hekk imsejħa “Direttiva SEA”), għandu jiġi enfasizzat li bħala 
regola ġenerali, din id-Direttiva tapplika biss għal pjanijiet u programmi li l-ewwel att 
preparatorju formali tagħhom huwa sussegwenti għall-21 ta’ Lulju 2004. Ir-rekwiżiti tad-
Direttiva SEA għalhekk ma japplikawx f’dan il-każ. 

Rigward it-tniġġis ta’ l-istorbju, id-Direttiva 2002/49/KE relatata ma’ l-istudju u l-
amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali 3 titlob lill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri 
biex jistabbilixxu mapep strateġiċi tal-ħsejjes għall-agglomerazzjonijiet maġġuri u fil-
viċinanza ta’ l-infrastrutturi tat-trasport ewlenin, inkluż toroq, biex jgħarrfu lill-pubbliku dwar 
l-espożizzjoni tal-ħsejjes u l-effetti tagħhom, u biex ifasslu pjanijiet sabiex inaqqsu l-istorbju 
fejn ikun neċessarju u sabiex iżommu l-kwalità tal-ħsejjes ambjentali fejn din hija mitluba. L-
Istati Membri jridu jittrasponu d-Direttiva fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom sat-18 ta’ 
Lulju 2004 l-aktar tard. Għal toroq li minnhom jgħaddu aktar minn 6 miljun vettura fis-sena, 
L-ewwel mapep tal-ħsejjes u pjanijiet ta’ azzjoni ser ikollhom jiġu stabbiliti sa l-2007 u l-
2008 rispettivament l-aktar tard. Madankollu, id-Direttiva ma tippreskrivix liema miżuri 
għandhom jittieħdu bħala parti minn pjan ta’ azzjoni, b’dan jitħalla għad-diskrezzjoni ta' l-
awtoritajiet kompetenti. 

Fir-rigward tal-konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Komunità dwar l-akkwist pubbliku, 

                                               
1 ĠU L 73, 14.3.1997
2 ĠU L 197, 21.7.2001
3 ĠU L 189, 18.7.2002
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għandu jiġi innotat li, wara li rċeviet ilment, il-Kummissjoni diġà eżaminat il-leġiżlazzjoni 
Taljana iċċitata mill-petizzjonanti, jiġifieri d-Digriet Leġiżlattiv Nru. 190 ta’ l-20 ta’ Awwissu
2002 u l-Liġi Nru. 443 tal-21 ta’ Diċembru 2001 (“Legge Obiettivo”), u li f’dak il-mument 
hija ma sabitx il-leġiżlazzjoni bħala li kienet inkompatibbli mad-dispożizzjonijiet tal-
Komunità msemmija fuq, jiġifieri d-Direttiva 93/37/KEE 1 , dwar l-għoti ta’ kuntratti ta’ 
xogħlijiet pubbliċi. 

Barra minn hekk, il-petizzjoni ma tinkludi ebda indikazzjoni li hija soġġetta tqajjem dubji fir-
rigward tal-konformità tal-leġiżlazzjoni msemmija fuq mad-dispożizzjonijiet tal-Komunità 
dwar l-akkwist pubbliku. Is-sempliċi fatt li l-kuntratt għall-proġett li jifforma s-suġġett tal-
petizzjoni ingħata lil impriża waħda ma jikkostitwixxi ebda ksur tad-Direttiva ladarba l-
impriża ntgħażlet permezz ta' proċedura li kkonformat mad-Direttiva. 

Safejn huwa kkonċernat il-ksur tar-regoli tal-Komunità li jikkonċernaw it-trasparenza fit-
twettiq tax-xogħlijiet, il-petizzjonanti naqsu milli jipprovdu raġunijiet speċifiċi għaliex iqisu li 
l-leġiżlazzjoni Taljana msemmija fuq tmur kontra dawn ir-regoli. Jekk il-petizzjonanti 
qegħdin jirreferu għall-parteċipazzjoni taċ-ċittadini u l-gruppi kkonċernati fl-adozzjoni tad-
deċiżjonijiet minn awtoritajiet pubbliċi li għandhom impatt fuq l-ambjent u fuq is-saħħa 
pubblika u fil-mekkaniżmi maħsuba biex jassiguraw li l-impatt ambjentali ta’ proġett jittieħed 
f’kunsiderazzjoni fl-adozzjoni ta’ dawn id-deċiżjonijiet, għandu jiġi innotat li dawn il-materji 
m’humiex koperti mid-dispożizzjonijiet tal-Komunità dwar l-akkwist pubbliku. 

Rigward aspetti ta’ politika dwar it-trasport, anki jekk il-White Paper tinsisti fuq l-
importanza li jerġa' jitqajjem l-użu tat-trasport bil-ferrovija, qegħda tingħata ħafna attenzjoni 
għat-titjib tal-kwalità fis-settur tat-toroq. Ċertament, m’huwiex possibbli li, “a priori”, 
tikkunsidra l-proġetti tat-toroq kollha b'mod negattiv. Minħabba li l-proġett inkwistjoni 
jikkontribwixxi għal aċċess aħjar għall-ajruport ta’ Malpensa, li sa issa kien qed isofri minn 
konnessjonijiet tat-toroq insuffiċjenti, dan il-proġett jista' jidher bħala parti minn sistema 
intermodali. Madankollu, għandu jiġi enfasizzat li dan il-proġett ta' toroq huwa kompletament 
taħt ir-responsabbiltà u l-kontroll tal-gvern Taljan, u qatt ma rċieva xi appoġġ ta' TEN-T.

4. Tweġiba kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-28 ta’ Marzu 2006

Din il-petizzjoni hija relatata mal-kostruzzjoni proposta ta’ proġett ta’ triq fit-tramuntana ta’ l-
Italja li, skond il-petizzjonant, ser tikser Direttivi Ewropej varji, inkluż id-Direttiva EIA 
(Direttiva 85/337/KEE2 kif emendata mid-Direttivi 97/11/KE34) u d-Direttiva SEA (Direttiva 
2001/42/KE5). Fl-ewwel komunikazzjoni dwar din il-petizzjoni, datata l-21 ta' April 2005, il-
Kummissjoni qalet li fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanti ma jista’ jiġi 
identifikat ebda ksur tal-liġi ta’ l-UE. 

Din il-petizzjoni mbagħad ġiet diskussa waqt il-laqgħa tal-Kumitat Parlamentari għall-

                                               
1 ĠU L 199, 9.8.1993
2 ĠU L 175, 5.7.1985
3 ĠU L 73, 14.3.1997
4 L-emendi tad-Direttiva EIA introdotti mid-Direttiva 2003/35/KE daħlu fis-seħħ nhar il-25 ta’ Ġunju 2005 u 

għalhekk m’humiex applikabbli għaċ-ċirkostanzi mqajma f'din il-petizzjoni. 
5 ĠU L 197, 21.7.2001
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Petizzjonijiet li saret nhar il-15 ta’ Ġunju 2005 fil-preżenza tal-petizzjonanti. Bħala riżultat, il-
Kummissjoni ntalbet tipprovdi komunikazzjoni addizzjonali. 

Matul il-laqgħa msemmija fuq, id-diskussjoni ffukat fuq aspetti tal-politika dwar it-trasport, l-
impatti ta’ dan il-proġett fuq l-ambjent u l-evalwazzjoni ambjentali tiegħu. 

Fir-rigward ta’ l-ewwel punt, il-Kummissjoni tixtieq tikkonferma dak li ntqal diġà fl-ewwel 
komunikazzjoni tagħha, jiġifieri li dan il-proġett qatt ma rċieva xi appoġġ ta’ TEN-T u li 
huwa kompletament taħt ir-responsabbiltà u l-kontroll ta’ l-awtoritajiet Taljani. 

Fir-rigward ta’ l-impatti ambjentali tal-proġett, għandu jiġi innotat li fid-Direttiva EIA ma 
hemm xejn li jimpedixxi l-kostruzzjoni ta' proġett b’effetti sinjifikanti fuq l-ambjent. Skond 
id-Direttiva EIA, l-effetti sinjifikanti li x'aktarx ikollu l-proġett fuq l-ambjent għandhom jiġu 
identifikati u assessjati, u għandhom jiġu adottati l-miżuri proposti biex jevitaw, inaqqsu u 
fejn possibbli, jirrimedjaw l-effetti avversi sinjifikanti. Madankollu, huma l-awtoritajiet ta’ l-
Istati Membri li jridu jiddeċiedu jekk jagħtux jew jirrifjutawx il-kunsens għall-iżvilupp. 
B’mod partikolari, il-fatt li dan il-proġett huwa propost f’zona fejn huwa rrappurtat li l-
kwalità ta’ l-arja diġà hija mħassra fih innifsu ma joħloq ebda ksur tad-Direttiva EIA. 

Fid-diskussjoni li saret fil-15 ta’ Ġunju 2005 saret referenza għall-opportunità li titwettaq 
evalwazzjoni ambjentali strateġika għal dan il-proġett u għal oħrajn li huma ppjanati fiz-zona. 
Il-Kummissjoni taqbel li evalwazzjoni ġenerali mwettqa f’livell aktar strateġiku normalment 
tippermetti li ssir evalwazzjoni aktar xierqa ta’ l-impatti kumulattivi. Madankollu, is-
sitwazzjoni msemmija mill-petizzjonant seħħet qabel id-dħul fis-seħħ tad-Direttiva SEA, 
għalhekk, f’dan il-każ, in-nuqqas ta’ SEA ma jikkostitwixxi ebda ksur tal-liġi ta' l-UE. 

Fir-rigward tal-kwalità ġenerali ta’ l-istudju dwar it-trasport imwettaq f'dan il-każ, il-
petizzjonanti jsostnu li dan ma kienx ibbażat fuq xi studju fuq linja bażi dwar il-flussi tat-
traffiku. Madankollu, l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanti nfushom tindika li d-dejta 
fuq linja bażi dwar it-traffiku filfatt intużat f’dan il-każ, u ma ntweriex li l-istudju tat-traffiku 
mwettaq ma kienx adegwat għall-iskopijiet tad-Direttiva EIA. F’dan ir-rigward, kien imissu 
jiġi osservat li d-Direttiva EIA ma tispeċifikax liema metodoloġiji ta’ evalwazzjoni għandhom 
jintużaw għall-evalwazzjoni. Barra minn hekk, ma hemm ebda dispożizzjoni speċifika fid-
Direttiva EIA għal evalwazzjoni ta’ l-impatt ta’ proġett fuq il-konġestjoni tan-netwerk tat-
traffiku lokali.

Fid-diskussjoni li saret fil-15 ta' Ġunju 2005 issemmiet ukoll il-kwistjoni ta’ l-alternattivi. 
Għandu jiġi innotat li skond l-Art. 5(3) tad-Direttiva EIA għandha tiġi pprovduta biss
“deskrizzjoni qasira ta’ l-alternattivi ewlenin studjati mill-iżviluppatur” kif ukoll
“indikazzjoni tar-raġunijiet ewlenin għal din l-għażla, b’kunsiderazzjoni ta’ l-effetti 
ambjentali”. Il-fatt li f’dan il-każ, l-EIA ma kinitx tinkludi evalwazzjoni komprensiva ta’ l-
impatti ambjentali ta' l-alternattivi kollha possibbli indikati mill-petizzjonanti ma 
jikkostitwixxi ebda ksur tad-Direttiva EIA. 

Minbarra dan, għandu jiġi innotat ukoll li d-dokumentazzjoni1 msemmija mill-petizzjonanti 

                                               
1 Jiġifieri l-osservazzjonijiet dwar il-proġett preliminari u l-EIA rilevanti sottomessi mill-muniċipalitajiet ta’ 

Albairate, Cassinetta di Lugagnano u Cisliano. Dawn kienu sottomessi bħala Annessi għall-petizzjoni u 
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matul il-laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tikkonsisti minn osservazzjonijiet dwar il-
kontenuti ta’ l-EIA magħmula minn amministrazzjonijiet lokali matul il-fażi tal-
konsultazzjoni. Skond id-Direttiva EIA, ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet pubbliċi għandhom 
jittieħdu f’kunsiderazzjoni fid-deċiżjoni finali dwar il-kunsens għall-iżvilupp, iżda f’dan l-
istadju ma hemm ebda indikazzjoni li dawn l-osservazzjonijiet kienu jew ser jiġu injorati 
matul il-proċedura tat-teħid tad-deċiżjonijiet. 

Bħala konklużjoni, ma jista’ jiġi identifikat ebda ksur tad-Direttiva EIA fir-rigward ta’
kwalunkwe wieħed mill-punti preċedenti. 

Madankollu, wara l-laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-15 ta’ Ġunju 2005, inġiebu 
għall-attenzjoni tal-Kummissjoni elementi addizzjonali dwar dan il-każ. Dawn iqajmu tħassib 
fir-rigward ta' l-evalwazzjoni tal-ħsejjes inkluża fl-EIA imwettqa għal dan il-proġett, u 
b’relazzjoni għall-applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-Ħabitats (Direttiva 92/43/KEE1). 

Għaldaqstant, il-Kummissjoni sejra tikkuntattja lill-awtoritajiet Taljani fir-rigward ta’ l-aspetti 
msemmija fuq u sejra tgħarraf lill-Kumitat bir-riżultat ta’ l-inkjesta tagħha hekk kif tkun tista' 
tagħmel dan.

5. Tweġiba kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-10 ta’ Novembru 2006

Nhar it-18 ta’ Novembru 2005 il-Kummissjoni talbet informazzjoni mingħand l-awtoritajiet 
Taljani fir-rigward tal-proċedura ta’ l-evalwazzjoni ta’ l-impatt ambjentali mwettqa fir-
rigward tal-proġett, u minbarra dan, dwar il-miżuri meħuda skond id-Direttiva 92/43/KEE
("Direttiva dwar il-Ħabitats") fir-rigward ta’ l-effetti possibbli tal-proġett fuq għadd ta’ siti ta’ 
Natura 2000.

Il-każ kien diskuss waqt laqgħa li ġiet organizzata mill-awtoritajiet Taljani f’Ruma nhar is-27 
ta’ Jannar 2006. Waqt din il-laqgħa, l-awtoritajiet Taljani qalu li l-proċedura ta’ l-
evalwazzjoni ta’ l-impatt ambjentali għadha għaddejja. Fil-qafas ta’ din il-proċedura, l-
awtoritajiet tar-Reġjun tal-Lombardija għamlu xi osservazzjonijiet, li kienu awtorizzati mill-
entità nazzjonali inkarigata mill-proċedura EIA. L-impatti possibbli fuq siti ta’ Natura 2000 
qegħdin jiġu evalwati. 

Fi Frar 2006 l-Italja bagħtet aktar informazzjoni lill-Kummissjoni. Din l-informazzjoni 
bħalissa qegħda tiġi evalwata mis-servizzi tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni ser tgħarraf lill-
Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar ir-riżultat ta’ din l-evalwazzjoni. 

6. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-5 ta’ Mejju 2008.

Fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni pprovduta mill-Awtoritajiet Taljani kif ukoll mill-petizzjonant, 
jidher li l-proċedura ta’ l-awtorizzazzjoni għal dan il-proġett għadha għaddejja. 

L-Awtoritajiet Taljani kkonfermaw li għandhom il-ħsieb li jindirizzaw in-nuqqasijiet ta' l-
                                                                                                                                                  

ssemmew ukoll matul il-laqgħa tal-Kumitat tal-15 ta’ Ġunju 2005. 
1 ĠU L 206 tat-22.7.1992
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istudji ta' l-EIA preliminari matul il-proċedura. 

Għalhekk, fil-preżent ma jista’ jiġi identifikat ebda ksur tal-liġi tal-Komunità.


