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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1770/2009, imressqa minn Carlo Crotti, ta’ nazzjonalità Taljana, 
f’isem l-Assoċjazzjoni “Salvaguardia idraulica del territorio padovano e 
veneziano”, dwar ksur possibbli tad-Direttiva 2007/60/KE dwar il-
valutazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskji tal-għargħar minħabba l-kostruzzjoni 
ta’ awtostrada minn Venezja sa Padova

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ir-reġjun ta’ Veneto għaddej minn proċess ta’ kostruzzjoni ta’ awtostrada minn Padova għal 
Venezja fuq ix-xtut ta’ kanal li jservi ta’ rotta għall-ivvjaġġar. Il-petizzjonant jallega li dan 
huwa ta’ riskju kbir minħabba li din se tkun esposta għal għargħar possibbli. Għalkemm id-
Direttiva 2007/60/KE ma tidħolx fis-seħħ qabel l-2011, huwa tal-opinjoni li l-awtoritajiet 
għandhom jagħmlu studju tal-impatt f’konformità magħha. Barra dan, ir-reġjun ta’ Veneto 
huwa suġġett għal proċeduri ta’ ksur kontra d-Direttiva 1999/30/KE dwar it-tniġġis tal-arja, li 
se jiġi kkawżat minn triq ġdida. Finalment, l-Italja kkommettiet ruħha li tiżviluppa kanal minn 
Padova sa Venezja bħala parti min-netwerk tar-rotot tal-ivvjaġġar marittimu u bħala 
konnessjoni mat-terminal ’il barra mix-xtut ta’ Porto Levante, proġett li diġà nbeda. Għal 
dawn ir-raġunijiet kollha, il-petizzjonant jitlob li l-proġett tal-awtostrada jiġi investigat mill-
awtoritajiet Ewropej

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Marzu 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni
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Il-Kummissjoni eżaminat l-allegazzjonijiet tal-petizzjonant fir-rigward ta’ possibilità ta’ ksur 
tal-liġi ambjentali tal-UE. 

Fir-rigward tal-allegat riskju ta’ għargħar, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li ż-żmien allokat 
għall-implimentazzjoni tal-passi ewlenin tad-Direttiva 2007/60/KE (id-Direttiva tal-
Għargħar)1, għadu ma skadiex. Dawn il-passi jikkonsistu fl-evalwazzjoni u l-identifikazzjoni 
preliminari tar-riskju ta’ għargħar fiż-żoni ta’ riskju potenzjali kbir ta’ għargħar li għandhom 
isiru sa tmiem l-2011, fit-tħejjija ta’ mapep tal-periklu u r-riskju ta’ għargħar sa tmiem l-2013 
u fit-tħejjija ta’ pjanijiet tal-immaniġġjar tar-riskju ta’ għargħar sa tmiem l-2015. Id-Direttiva 
ma tinkludix rekwiżiti speċifiċi għall-bini ta’ infrastruttura ġdida. Madankollu, meta modifika 
ġdida għal xi korp ta’ ilma tista’ twassal għad-deterjorament tal-istat tal-istess korp ta’ ilma, 
japplika l-Artikolu 4 (7) tad-Direttiva 2000/60/KE2 . Jekk Stat Membru jkun jixtieq japplika 
deroga skont dak l-Artikolu, l-informazzjoni mitluba fid-Direttiva għandha tiddaħħal fil-
Pjanijiet ta’ Mmaniġġjar tal-Baċini tax-Xmara. Bħalissa l-Kummissjoni qed teżamina jekk 
dawn il-pjanijiet jikkonformawx mar-rekwiżiti tad-Direttiva. Madankollu, f’dan l-istadju, il-
Kummissjoni ma għandha l-ebda raġuni għal xiex tipprevedi ksur ta’ xi waħda minn dawn id-
Direttivi.
Fir-rigward tal-kwalità tal-arja ambjentali fir-Reġjun ta’ Veneto fl-Italja, skont l-aħħar rapport 
annwali dwar il-kwalità tal-arja ppreżentat mill-Italja għas-sena 2008, sitta minn seba’ żoni 
u/jew agglomerazzjonijiet fir-Reġjun kienu jisbqu wieħed jew iż-żewġ valuri ta’ limitu tal-
PM10 u l-awtoritajiet kompetenti għandhom, għalhekk, l-obbligu li jiżviluppaw u 
jimplimentaw pjanijiet dwar il-kwalità tal-arja bl-għan li jitnaqqsu l-livelli tal-konċentrazzjoni 
tat-tniġġis. Dawn iż-żoni u/jew agglomerazzjonijiet jiffurmaw parti miż-żoni u l-
agglomerazzjonijiet li jissemmew fil-proċedura ta’ ksur kontra l-Italja minħabba li ma 
kkonformatx mal-valuri ta’ limitu tal-PM10 kif stipulati fid-Direttiva 1999/30/KE.

Madankollu, tajjeb li jiġi enfasizzat li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-kwalità tal-arja ambjentali 
tistabbilixxi l-valuri ta’ limitu għal numru ta’ sustanzi li jniġġsu, iżda huma l-Istati Membri li 
għandhom il-kompetenza li jiddeċiedu x’miżuri jadottaw u jimplimentaw biex ma jinqabżux 
dawn il-valuri ta’ limitu. 

Id-Direttiva 85/337/KEE tal-Kunsill kif emendata3 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti 
pubbliċi u privati fuq l-ambjent (magħrufa bħala d-Direttiva tal-Evalwazzjoni tal-Impatt 
Ambjentali jew id-Direttiva EIA), tapplika għal proġetti awtostradali. Skont din id-Direttiva, 
il-proġetti li x’aktarx ikollhom impatt sinifikanti fuq l-ambjent minħabba, fost affarijiet oħra, 
in-natura, id-daqs u l-post tagħhom għandhom jiġu sottoposti għall-evalwazzjoni tal-impatti 
ambjentali li joħolqu qabel ma jingħata l-permess għall-iżvilupp. Il-konsultazzjoni mal-
pubbliku hija fattur ewlieni tal-proċeduri tal-EIA.

Fil-każ tal-bini tal-awtostradi u tat-toroq li jgħaqqdu bliet direttament u bil-ħeffa (express 
roads), tat-toroq ġodda b’erba’ karreġġati jew iktar li huma itwal minn 10km ta’ tul kontinwu, 
jew ta’ allinjament mill-ġdid u/jew twessigħ għal erba’ karreġġati li huma itwal minn 10km 
ta’ tul kontinwu, huwa obbligatorju li ssir evalwazzjoni tal-impatt. It-toroq l-oħra kollha huma 
ttrattati fl-Anness II tad-Direttiva EIA, li jfisser li l-awtoritajiet tal-Istati Membri jridu 

                                               
1 ĠU L 288, 6/11/2007, p.27-34
2 ĠU L 163, 29.6.1999, p. 41-60
3 ĠU L 175, 5.7.1985, p.40; ĠU L 73, 14.3.1997, p.5; ĠU L 156, 25.6.2003, p.17
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jiddeterminaw, fi proċedura msejħa “screening”, jekk hemmx il-possibilità li l-proġetti 
jkollhom impatti sinifikanti, billi jitqiesu l-kriterji tal-Anness III tad-Direttiva. Jekk iva, ikun 
meħtieġ li ssir evalwazzjoni tal-impatt. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-riżultat tal-
iscreening imwettaq mill-awtoritajiet kompetenti jsir disponibbli għall-pubbliku.

Ma ngħataw ebda dettalji mill-petizzjonant dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva EIA fil-każ tal-
awtostrada minn Venezja għal Padova li għadha qed tinbena. Madankollu, il-Kummissjoni ma 
rċeviet l-ebda informazzjoni li turi li ma kienx hemm konformità mad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva EIA. 

Konklużjonijiet

Abbażi tal-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant, il-Kummissjoni mhix f’pożizzjoni li 
tidentifika ksur potenzjali tal-liġi ambjentali tal-UE f’dan il-każ


