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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0102/2009, imressqa minn Eduardo Galguera García, ta' 
nazzjonalità Spanjola, f’isem l-Assoċjazzjoni Fuente Grande, dwar it-
tneħħija tal-postijiet fejn il-linji tal-ferroviji jaqsmu ma’ xulxin fil-linja 
ferrovjarja ta’ kejl tal-FEVE fil-muniċipalità ta’ Llaned, Asturias, Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti joġġezzjonaw għat-tneħħija tal-postijiet fejn il-linji tal-ferroviji jaqsmu ma’ 
xulxin fil-linja ferrovjarja ta’ kejl tal-FEVE fil-muniċipalità ta’ Llaned, u juru li dn qed isseħħ 
bħala parti tal-programm strateġiku ta’ infrastruttura u trasport imniedi mill-Ministeru tax-
Xogħlijiet Pubbliċi. Il-petizzjonanti joġġezzjonaw għall-proġett abbażi l-fatt li hu jinvolvi l-
bini ta’ ponti li se jkollhom impatt qawwi fuq l-ambjent u fuq il-komunitajiet rurali 
konċernati. Minkejja li ġew mogħtija kofinanzjament mill-UE, ix-xogħlijiet mhumiex 
konformi mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea minħabba li ma żammewx lill-pubbliku 
informat waqt il-perjodi neċessarji u wkoll minħabba li naqsu milli jagħmlu evalwazzjoni tal-
impatt ambjentali li tirrikjedi l-liġi Ewropea. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Mejju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Diċembru 2009.

Il-fatti mqajma f’din il-petizzjoni ġew investigati mill-Kummissjoni permezz tal-proġett EU 
PILOT. 

Skont il-petizzjonant, il-Pjan Nazzjonali għal postijiet fejn il-linji ferrovjarji jgħaddu mit-triq, 
li fih hemm previst xogħol biex tiżdied is-sigurtà f’numru ta’ postijiet eżistenti bħal dawn u t-
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tneħħija ta’ ħafna oħrajn, għadu ma ġiex sottomess għad-Direttiva Sea. Madankollu, il-
petizzjonant jikkunsidra li l-pjan kellu jiġi sottomess għad-Direttiva SEA u li wħud mix-
xogħlijiet relatati mat-tneħħija ta’ postijiet fejn il-linji ferrovjarji jgħaddu mit-triq, previsti fil-
pjan (bosta eluf b’kollox) jista’ jkollhom impatt sinifikanti fuq siti ta’ Natura 2000. Il-
petizzjonant jitlob li ma jiġux allokati fondi tal-Komunità għal tali pjanijiet.

Id-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2001 dwar l-
istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u proġetti fuq l-ambjent1 għandha bħala għan, skont l-
Artikolu 1 tagħha, li jsiru dispożizzjonijiet għal livell għoli ta’ protezzjoni tal-ambjent u biex 
issir kontribuzzjoni għall-integrazzjoni tal-konsiderazzjonijiet ambjentali fil-preparazzjoni u l-
adozzjoni ta’ pjanijiet u programmi bil-għan li jkun jippromwovi l-iżvilupp sostenibbli, billi 
jkun assigurat, li skont din id-Direttiva, issir stima ambjentali ta’ ċerti pjanijiet u programmi li 
x’aktarx ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent. Il-karatteristiċi ta’ tali stima huma stipulati 
fl-Artikolu 3 tad-Direttiva.

Biex jintlaħaq l-għan li ssemma hawn fuq, l-Artikolu 4 tad-Direttiva, li fih l-obbligi ġenerali 
tagħha, jgħid f’paragrafu 1 li l-istima ambjentali msemmija fl-Artikolu 3 għandha ssir matul 
il-preparazzjoni ta’ pjan jew programm u qabel l-adozzjoni jew is-sottomissjoni tal-proċedura 
leġislattiva.

Madankollu, biex pjan ikun jaqa’ fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-direttiva, skont l-Artikolu 2 
tagħha (tifsir), “pjanijiet u programmi” tfisser pjanijiet u programmi, inklużi dawk 
kofinanzjati mill-Komunità Ewropea, kif ukoll xi modifiki li jsirulhom:  

- li huma suġġetti għall-preparazzjoni u/jew adozzjoni minn xi awtorità nazzjonali, 
reġjonali jew livell lokali jew li jkunu preparati minn xi awtorità għall-adozzjoni, 
permezz ta’ proċedura leġislattiva mill-Parlament jew il-Gvern, u
- li huma meħtieġa permezz ta’ disposizzjonijiet leġislattivi, regolatorji jew 
amministrattivi.

Barra minn hekk, l-Artikolu 3.2 tad-Direttiva jispeċifika li tali pjanijiet jistabbilixxu l-qafas 
għall-kunsens futur għall-iżvilupp tal-proġetti elenkati fl-Annessi I u II tad-Direttiva 
85/337/KEE.

Ta’ min isemmi li proġetti ta’ postijiet fejn linji ferrovjarji jgħaddu mit-triq mhumiex elenkati 
fl-Annessi tad-Direttiva 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti 
pjanijiet u proċetti privati fuq l-ambjent2, kif modifikata. Barra minn hekk, minħabba n-natura 
speċifika tagħhom, m’hemmx possibilità kbira li dawn il-proġetti jkollhom effetti sinifikanti 
fuq siti ta’ Natura 2000, u l-Kummissjoni m’għandha l-ebda evidenza li turi li jista’ jkun 
hemm effetti bħal dawn. 

Fl-aħħar nett, l-awtoritajiet Spanjoli kkonfermaw li, meta l-eliminazzjoni ta’ proġetti fejn il-
linji tal-ferrovija jgħaddu mit-triq tkun relatata ma’ xogħlijiet oħra fuq infrastruttura 
ferrovjarja, dawn ser jiġu suġġetti għal stima ambjentali xierqa.

                                               
1 ĠU L 197 , 21/07/2001, p. 30 -37

  
2 ĠU L 175, tal-5.7.1985, p. 40-48
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Konklużjoni

Mill-informazzjoni disponibbli, jidher li m’hemmx evidenza ta’ ksur possibbli tad-Direttiva 
SEA.


