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Suġġett: Petizzjoni 1049/2007 imressqa mis-Sra. Eileen Shanahan, ta’ nazzjonalità 
Irlandiża, dwar l-impatt detrimentali ta’ proġett ta’ awtostrada fuq il-
Carrigaphooca Castle House 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tipprotesta kontra l-pjanijiet tal-Awtorità Nazzjonali Irlandiża tat-Toroq 
(NRA) li tibni awtostrada b’erba’ karreġġjati 200 metru bogħod mill-Carrigaphooca Castle 
House, monument ta’ 800 sena li jagħmel parti mill-patrimonji kemm tal-Irlanda u kif ukoll 
tal-UNESCO.  Skont il-petizzjonanta, dawn il-pjanijiet ser ikollhom impatt detrimentali serju
fuq il-pajsaġġ u se joħolqu preċedent għall-qirda ta’ monumenti oħra madwar il-pajjiż. Il-
petizzjonanta ssostni li ma saret l-ebda evalwazzjoni tal-impatt ambjentali u qiegħda topponi 
l-proposta tal-Awtorità Nazzjonali tat-Toroq li b’mod obbligatorju tixtri 35 ejkers ta’ demanju 
storiku: il-petizzjonanta tikkontesta s-sens ta’ ġustizzja ta’ tali manuvra politika, billi 
targumenta li d-demanju tal-Kastell diġà għadda minn purchase order obbligatorja meta l-N22 
eżistenti nbena 25 sena ilu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Ġunju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2008.

Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE1 dwar l-evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi 
u privati fuq l-ambjent (magħrufa bħala l-Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali jew id-
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“Direttiva EIA”) kif emendata mid-Direttivi 97/11/KE1 u 2003/35/KE2 tkopri l-kostruzzjoni 
ta’ toroq ta’ erba’ jew ħames karreġġjati.  Għal dawn il-proġetti, elenkati fl-Anness I (punt 7 
ċ) tad-Direttiva, l-effetti sinjifikanti li x’aktarx ikollhom fuq l-ambjent għandhom jiġu 
identifikati u assessjati, u jiġu proposti miżuri biex jevitaw, inaqqsu u fejn possibbli 
jirrimedjaw effett avvers sinjifikanti qabel jingħata kunsens għall-iżvilupp.  

Skont l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta, ma hemm ebda indikazzjoni ċara li ma 
twettqitx EIA.  Għad hemm dubju fuq l-asserzjoni magħmula mill-petizzjonanta li d-
Dikjarazzjoni tal-Impatt Ambjentali (EIS) ma kinitx ippubblikata (kif preskritt mill-Artikolu 6 
tad-Direttiva EIA).  Fil-fatt, il-leġiżlazzjoni Irlandiża tgħid li, fejn titwettaq EIA, għandhom 
isiru avviżi fil-gazzetti li jindikaw li EIS hija disponibbli għal konsultazzjoni. 

Konklużjonijiet

Fid-dawl tal-informazzjoni pprovduta, f’dan l-istadju, il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika 
ebda ksur tal-liġi tal-Komunità dwar l-ambjent. F’każ li l-petizzjonanta tipprovdi tagħrif 
addizzjonali, il-Kummissjoni mbagħad ikollha terġa’ teżamina l-każ. 

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

L-informazzjoni addizzjonali provduta mill-petizzjonanta turi li qed issir Evalwazzjoni tal-
Impatt Ambjentali (EIA) iżda tallega li r-rotot alternattivi ma ġewx studjati adegwatament. 

L-alternattivi huma mezzi essenzjalment differenti li bihom l-iżviluppatur jista’ jissodisfa l-
objettivi tal-proġett b’mod vijabbli.

Id-Direttiva EIA tirreferi għal alternattivi fl-Artikolu 5(3), kif ukoll fl-Anness IV, u tirrikjedi 
li l-informazzjoni ambjentali fornita mill-iżviluppatur għandu jkollha, bħala minimu, “il-punti 
prinċipali (“outline”) tal-alternattivi ewliena studjati mill-iżviluppatur u indikazzjoni dwar 
ir-raġunijiet prinċipali tal-għażla tiegħu, filwaqt li jqis l-effetti fuq l-ambjent” u “deskrizzjoni 
tal-miżuri previsti sabiex jipprevjenu, inaqqsu u fejn possibbli jikkontrobilanċjaw kull effett 
avvers sinifikanti fuq l-ambjent”.

L-Istati Membri, ovvjament, għandhom id-diskrezzjoni li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti minimi 
tad-Direttiva EIA fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom skont il-kundizzjonijiet stipolati fl-
Artikolu 176 tat-TFUE. Xi wħud mill-Istati Membri għamlu l-kunsiderazzjoni ta’ alternattivi 
bħala rekwiżit obbligatorju għall-EIA filwaqt oħrajn iħalluha f’idejn l-iżviluppatur li 
jiddeċiedi jekk l-alternattivi humiex relevanti għall-proġett tagħhom. Jekk jiġu kkunsidrati xi 
alternattivi, id-direttivi jirrikjedu li l-iżviluppatur jiddiskrivihom fid-Dikjarazzjoni tal-Impatt 
Ambjentali u li jispjega r-raġunijiet tiegħu għall-għażla tal-proġett propost.  

Għalhekk, m’hemm l-ebda indikazzjoni fid-Direttiva EIA li l-alternattivi speċifiċi għandhom 
jiġu indirizzati fl-EIA, u anqas m’hemm rekwiżit għal għadd minimu ta’ alternattivi li 
għandhom jiġu studjati mill-iżviluppatur. 
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Il-fatt li, f’dan il-każ, l-EIA ma inkludietx studju komprensiv tal-impatti ambjentali tal-
alternattivi kollha possibbli indikati mill-petizzjonanti mhuwiex ksur tad-Direttiva EIA.

Bħala konklużjoni, abbażi ta’ kif attwalment tpoġġa l-kliem fid-Direttiva, mhuwiex possibbli 
li jiġi identifikat ksur minħabba n-nuqqas ta’ forniment ta’ informazzjoni dwar rotta 
alternattiva.


