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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1496/2009, imressqa minn Gian Valerio Sanna u Renato Soru, ta’ 
nazzjonalità Taljana, dwar il-leġiżlazzjoni li tintroduċi miżuri speċjali għall-
promozzjoni tas-settur tal-bini u l-iżvilupp ekonomiku f’Sardinja.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti huma tal-fehma li l-leġiżlazzjoni l-ġdida biex tħeġġeġ l-attività ekonomika 
fis-settur tal-bini u f’setturi oħrajn f’Sardinja tikser id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni 
Ewropea dwar il-Pajsaġġ adottata mill-Kunsill tal-Ewropa, filwaqt li jindikaw li, skont il-
leġiżlazzjoni l-ġdida, huwa possibbli li jitnaqqas id-daqs taż-żoni tal-konservazzjoni tal-
pajsaġġ u dan jippermetti li jittella’ bini fuq żoni kostali li sa issa ma ntmessux. Għaldaqstant, 
il-petizzjonanti qed jitolbu li ssir investigazzjoni mill-Parlament Ewropew dwar jekk il-
leġiżlazzjoni l-ġdida fil-fatt tiksirx id-dispożizzjonijiet Ewropej dwar il-flora u l-fawna 
selvaġġa u l-pajsaġġ jew le.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Il-Kummisjoni ma tista’ tagħti l-ebda kumment dwar il-Konvenzjoni dwar il-Pajsaġġ 
Ewropew peress li din ma tiffurmax parti mill-acquis communautaire tal-UE.

Madankollu, skont id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE1, kif emendata, dwar l-istima tal-
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effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (magħrufa bħala d-Direttiva tal-Istima 
tal-Impatt Ambjentali jew id-Direttiva EIA), il-proġetti li aktarx ikollhom effetti sinifikanti 
fuq l-ambjent minħabba inter alia, in-natura, il-kobor u l-post tagħhom għandhom ikunu 
suġġetti għal stima fir-rigward tal-effetti tagħhom. Id-Direttiva EIA telenka l-“pajsaġġ” bħala 
wieħed mill-aspetti li għandhom jitqiesu waqt tali evalwazzjoni.

Il-Kummissjoni se tikkuntattja lill-awtoritajiet Taljani biex tistaqsi jekk id-Direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2001/42/KE1, dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u 
programmi fuq l-ambjent (magħrufa bħala d-Direttiva tal-Istima Ambjentali Strateġika jew id-
Direttiva SEA), tapplikax għall-hekk imsejjaħ Piano Casa (Pjan Residenzjali) u l-Liġi 
Reġjonali relatata tas-16.10.09. ta’ Sardinja.

Malli l-Kummissjoni tkun analizzat ir-risposta tal-awtoritajiet Taljani, se tirrapporta lura lill-
Kumitat għall-Petizzjonijiet.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta' Settembru 2010.

‘Il-Kummissjoni qablet li tivverifika mal-awtoritajiet Taljani jekk id-Direttiva 2001/42/KE 
dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent (magħrufa bħala l-d-
Direttiva dwar l-Istima Ambjentali Strateġika jew id-Direttiva SEA) tapplikax għall-hekk 
imsejjaħ "Piano Casa" (Pjan Residenzjali) u għal-Liġi Reġjonali ta' Sardinja marbuta miegħu 
tas-16 ta' Ottubru 2009.

It-tweġibiet mill-awtoritajiet Taljani jindikaw li l-hekk imsejjaħ "Piano Casa" nazzjonali tal-1 ta' 
April 2009 għandu l-karatteristiċi ta' att ta' orjentament ("atto di indirizzo") li jirrappreżenta 
ftehim ("intesa") bejn l-Istat u r-Reġjuni.  Dan il-ftehim huwa limitat għal inizjattivi biex tingħata 
spinta lill-ekonomija, anke permezz tas-simplifikazzjoni ta' proċeduri fil-qasam tal-bini, u jagħti 
lir-reġjuni s-setgħa li jippreparaw leġiżlazzjoni korrispondenti ta' implimentazzjoni.  Il-"Piano 
Casa" ma kienx suġġett għal proċedura SEA nazzjonali billi peress li huwa att ta' orjentament, 
ma jaqax fl-ambitu tad-Direttiva SEA bħala pjan jew programm.

Fit-tweġibiet tagħhom, l-awtoritajiet Taljani jiddikjaraw li l-Liġi Reġjonali ta' Sardinja tas-16 ta' 
Ottubru 2009 lanqas me kienet suġġetta għal proċedura SEA billi hija liġi u mhux pjan jew 
programm.

Il-Kummissjoni vverifikat jekk il-Liġi Reġjonali ta' Sardinja tas-16 ta' Ottubru 2009 taqax fl-
ambitu tad-Direttiva SEA. Skont id-Direttiva (Artikoli 2a u 3.2), pjanijiet jew programmi jridu: 

i) ikunu suġġetti għall-preparazzjoni u/jew adozzjoni minn xi awtorità nazzjonali, 
reġjonali jew livell lokali jew ikunu preparati minn xi awtorità għall-adozzjoni, 
permezz ta' proċedura leġiżlattiva mill-Parlament jew il-Gvern, u
ii) ikunu meħtieġa permezz ta' dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew 
amministrattivi, u
iii) jistabbilixxu l-qafas għall-kunsens futur għall-iżvilupp tal-proġetti elenkati fl-
Annessi I u II tad-Direttiva 85/337/KEE2 (Il-Valutazzjoni tal-Impatt fuq l-
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Ambjent jew EIA), kif emendata, jew ġew stabbiliti biex jiksbu stima bis-saħħa 
tal-Artikolu 6 jew 7 tad-Direttiva 92/43/KEE1 (Ħabitats).

Il-Liġi Reġjonali ta' Sardinja tas-16 ta' Ottubru 2009 tistabbilixxi politika biex tingħata spinta 
lis-settur tal-bini billi jiddaħħlu dispożizzjonijiet proċedurali li jiffaċilitaw l-applikazzjoni 
għal proġetti futuri. Madankollu, jidher li l-liġi ma tistabbilix il-qafas għal proġetti speċifiċi u, 
għalhekk, ma taqax fl-ambitu tad-Direttiva SEA. Tali oqfsa fl-Italja normalment jiġu stabbiliti 
permezz ta' Pjanijiet Regolatorji Ġenerali Lokali (Piani Regolatori Generali Comunali 
PRGCs), li huma suġġetti għal proċeduri SEA.

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, f'dan l-istadju ma jista' jinstab l-ebda ksur tal-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE.

                                               
1 ĠU L 206, 22.07.1992, p. 7.


