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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0900/2007 imressqa minn Giancarlo Pastorutti, ta’ nazzjonalità 
Taljana, f’isem il-kumitat Bagnaria Arsa ‘NO-TAV’ u kumitati oħra li huma 
kontra Corridor 5, li toġġezzjona għall-fondi Ewropej użati għal-linja 
ferrovjarja Trieste-Divača

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-użu ta’ fondi Ewropej għal-linja ferrovjarja Trieste-Divača 
għaliex b’mod partikolari jsostni li r-regoli Komunitarji dwar l-informazzjoni u l-
konsultazzjoni mal-pubbliku fuq kwistjonijiet ambjentali (Direttiva 2003/4/KE u l-
Konvenzjoni Aarhus) inkisru fil-każ tat-taqsima Portogruaro-Ronchi dei Legionari, li ma sar 
ebda stħarriġ dwar l-impatt ambjentali ta’ l-infrastruttura maħsuba fuq siti ta’ interess 
Komunitarju (il-Laguni ta’ Grado u Marano fl-inħawi ta’ Carso) u li ma saret ebda analiżi tan-
nefqa, tal-benefiċċji u ta’ l-impatt soċjali tal-proġett f’zona ta’ densità għolja ta’ popolazzjoni 
li diġà hija maħnuqa b’rotot eżistenti ta’ trasport. Fl-aħħarnett, il-petizzjonant jisħaq li l-
awtoritajiet reġjonali tal-Friuli bi ħsiebhom iwettqu 'Objective Law' biex iħaffu l-proċedura 
sabiex jintlaqa’ l-proġett u b’dan il-mod ikunu qegħdin jabbandunaw il-preċedent stabbilit 
mil-linja ferrovjarja mgħaġġla fil-Wied ta’ Susa, li għaliha, il-Gvern iddeċieda li ma japplikax 
l-Objective Law għat-taqsima Taljana tal-linja ferrovjarja Turin-Lyon.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Frar 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skond l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura. 

3. Risposta tal-Kummissjoni, irċevuta fit-18 ta’ Ġunju 2008.

I. Il-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-użu ta’ fondi Ewropej għal-linja ferrovjarja Trieste-Divača 
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għaliex b’mod partikolari jsostni li r-regoli Komunitarji dwar l-informazzjoni u l-
konsultazzjoni mal-pubbliku fuq kwistjonijiet ambjentali (Direttiva 2003/4/KE, dwar l-aċċess 
pubbliku għat-tagħrif ambjentali1, u l-Konvenzjoni Aarhus) inkisru fil-każ tat-taqsima 
Portogruaro-Ronchi dei Legionari, li ma sar ebda stħarriġ dwar l-impatt ambjentali ta’ l-
infrastruttura maħsuba fuq siti ta’ interess Komunitarju (il-Laguni ta’ Grado u Marano fl-
inħawi ta’ Carso) u li ma saret ebda analiżi tan-nefqa, tal-benefiċċji u ta’ l-impatt soċjali tal-
proġett f’zona ta’ densità għolja ta’ popolazzjoni li diġà hija maħnuqa b’rotot eżistenti ta’ 
trasport. Fl-aħħarnett, il-petizzjonant jisħaq li l-awtoritajiet reġjonali tal-Friuli bi ħsiebhom 
iwettqu 'Objective Law' biex iħaffu l-proċedura sabiex jintlaqa’ l-proġett.

Il-Kummissjoni kienet diġà rat din il-petizzjoni fl-2007 peress li kienet intbagħtet kopja 
tagħha kemm lill-President Barroso kif ukoll lill-Kummissarji Barrot u Dimas. Intbagħtet
risposta lill-petizzjonant fl-1 ta’ Ottubru 2007 mid-Direttur Ġenerali tad-DĠ għall-Ambjent 
tal-Kummissjoni Ewropea. 

II.  Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Mill-informazzjoni provduta, jidher li l-kunsens għall-iżvilupp tal-linja ferrovjarja proposta 
Portogruaro-Divača b’veloċità għolja għadu ma ngħatax mill-awtoritajiet kompetenti fl-Italja 
u fis-Slovenja.  Tassew, il-petizzjonant jirreferi biss għall-opinjoni negattiva espressa minn 
Ministeru wieħed fl-2005 dwar EIA li sar għal waħda mit-tliet taqsimiet, u mhux għall-
konklużjoni tal-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni.

Studju dwar l-Impatt Ambjentali mandatarju (EIA), skond id-Direttiva 85/337/KE kif 
emendata2,3,4, huwa meħtieġ għal dan il-proġett.  Il-Kummissjoni hija tal-fehma li EIA 
wieħed, jew EIAs li huma relatati biċ-ċar li jikkunsidraw b’mod xieraq l-effetti kumulattivi 
fuq it-taqsimiet varji, bi prinċipju, jeħtieġ li jsiru għat-tul kollu tal-linja ferrovjarja proposta.  
Fi kwalunkwe każ, għandu jiġi nnutat li d-Direttiva dwar l-EIA ma teħtieġx evalwazzjoni tan-
nefqa u tal-benefiċċji ta’ proġetti speċifiċi, lanqas ma teħtieġ li l-impatti soċjali jiġu evalwati 
qabel ma jingħata l-kunsens għall-iżvilupp. 

Barra minn hekk, l-effetti tal-proġett fuq kwalunkwe sit Natura 2000 fir-reġjun li x’aktarx jiġi 
affettwat se jkollhom jiġu evalwati b’mod xieraq f’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 6 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats 92/43/KEE5.

Rigward l-'Objective Law', kienet infetħet proċedura ta’ ksur kontra l-Italja b’rabta man-
nuqqas ta’ konformità ta’ wieħed mid-digrieti tagħha ta’ implimentazzjoni mad-Direttiva 
                                               
1 ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26-32

2 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE, ĠU L 175 05.07.85, p.40

3 emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE, ĠU L 73, 14.03.97, p.5

4 emendata mill-Parlament Ewropew u bid-Direttiva tal-Kunsill 2003/35/KE, ĠU L 156, 25.06.03, p.17

5 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE, ĠU L 206, 22.7.1992, p.7
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dwar l-EIA.  Madankollu, l-applikazzjoni ta’ l-‘Objective Law’ għall-proġetti speċifiċi ma 
tikkostitwix, fiha nnifisha, ksur tal-liġi tal-KE.  

Il-fatt li jkun żgurat li l-ko-finanzjament tan-Netwerks Trans-Ewropej (TENs) huwa 
kompatibbli mal-leġiżlazzjoni u l-politika ambjentali huwa kwistjoni ta’ prijorità għolja għall-
Kummissjoni.  F’Marzu 2007, il-Kummissjoni ppubblikat Komunikazzjoni dwar In-netwerks 
trans-Ewropej: Lejn approċċ integrat1 li kienet tinkludi Dokument assoċjat dwar ix-
Xogħol ta’ l-Istaff tal-Kummissjoni inkluża Gwida għat-TENs u leġiżlazzjoni ambjentali 
prinċipali.

Ma kien hemm l-ebda ko-finanzjament għal kwalunkwe xogħol relatat ma’ din il-linja 
ferrovjarja mill-Fondi Strutturali jew mill-baġit tat-TENs.  Madankollu, żewġ studji ta’ 
prefattibiltà kienu ġew ko-finanzjati mill-baġit tat-TENs fil-passat (€600.000 fl-1997 u 
€1.000.000 fl-2000) li servew bħala bażi għal studju ta’ fattibiltà ffinanzjat mill-baġit ta’ 
Interreg IIIA li għandu jintemm fl-2008.  Taħt il-programm plurijennali TEN-T 2007-2013, 
huwa previst ko-finanzjament għal żewġ proġetti preżentati mill-Italja u mis-Slovenja li 
jipprevedu studji ta’fattibiltà għal-linja ferrovjarja bejn Ronchi-Sud u Trieste u għal-linja 
ferrovjarja bejn Trieste u Divača.

Huwa previst li jiġu ko-finanzjati infrastrutturi intermodali fir-reġjun tal-Friuli-Venezia-
Giulia permezz tal-Programm Operattiv il-ġdid tagħhom tal-Fondi Strutturali 2007-13 inklużi 
dawk għat-titjib tal-faċilitajiet ferrovjarji f’Ronchi dei Legionari.

L-operazzjonijiet ko-finanzjati kollha, sew jekk ikunu appoġġjati mill-Fondi Strutturali jew 
mill-baġit tat-TENs, għandhom jirrispettaw il-leġiżlazzjoni ambjentali tal-KE.

III. Konklużjonijiet

Peress li l-proċess għall-approvazzjoni tal-proġett għadu għaddej, u l-Kummissjoni ma tista’ 
ssib l-ebda evidenza ta’ ksur tal-liġi ambjentali tal-KE bbazata fuq l-elementi preżentati f’din 
il-petizzjoni, f’dan l-istadju ma tista’ tittieħed l-ebda azzjoni addizzjonali.

                                               
1 COM (07)374, 21.03.07


