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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0944/2009, imressqa minn Lorenza Ferraris (ta’ nazzjonalità Taljana) u 
tliet kofirmatarji, dwar pjan ta’ proġett għat-tħaffir għaż-żejt fil-park naturali tal-
Widien ta’ Santa Croce u ta’ Curone

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta toġġezzjona għas-sit maħsub għal impjant tat-tħaffir għaż-żejt fil-park 
naturali tal-Widien ta’ Santa Croce u ta’ Curone, żona ta’ importanza Komunitarja (IT 
20300006), u tesprimi tħassib dwar il-ħsara ekoloġika li tirriżulta. Hija tindika li diġà ġie 
miċħud pjan simili u li din id-darba kumpanija differenti qed tfittex permess biex tħaffer 
għaż-żejt. Hija targumenta li l-oġġezzjonijiet wara n-nuqqas ta’ aċċettazzjoni tal-proġetti 
inizjali għadhom validi u tixtieq li jiġi żgurat li dan il-proġett jiġi miċħud ukoll mill-
awtoritajiet.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Fir-rigward tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità dwar il-ħarsien tan-natura, l-Artikoli 6(3) u 6(4) 
tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KE1 tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat 
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (Direttiva dwar il-Ħabitats) jiddefinixxu l-proċedura li 
għandha tiġi segwita mill-awtoritajiet nazzjonali qabel ma jawtorizzaw pjanijiet jew proġetti li 
x’aktarx ikollhom impatt sinifikanti fuq sit ta’ Natura 2000 (Sit ta’ Importanza Komunitarja 
jew Żona ta’ Protezzjoni Speċjali). L-awtoritajiet nazzjonali huma responsabbli li jevalwaw 
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x’inhi l-possibilità li xi proġett ikollu impatt sinifikanti fuq is-siti msemmija, u jekk dan ikun 
il-każ, li jsegwu l-proċedura stabbilita fid-direttiva qabel ma japprovawh.

Il-petizzjonanta tindika li bħalissa għaddejja evalwazzjoni dwar dan il-każ, f’konformità mad-
Direttiva 85/337/KEE, kif emendata, dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent1, magħrufa bħala d-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt Ambjentali (EIA). 
Madankollu, mill-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta, jidher li l-kunsens tal-iżvilupp 
għall-bjar taż-żejt għadu ma ngħatax.

Ir-responsabilità biex il-liġi tal-KE tiġi implimentata tajjeb tinsab primarjament f’idejn l-Istati
Membri. Il-Kummissjoni m’għandha l-ebda setgħa skont it-Trattat li tissostitwixxi lill-
awtoritajiet tal-Istati Membri fl-attivitajiet ta’ ppjanar tagħhom u fid-deċiżjonijiet tagħhom, 
pereżempju, fl-awtorizzazzjoni tal-bjar taż-żejt. Jekk il-petizzjonanta tista’ tipprovdi evidenza 
ta’ ksur tal-liġi tal-KE iktar tard, il-Kummissjoni mbagħad tkun tista’ terġa’ teżamina dan il-
każ.

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