
CM\870275MT.doc PE467.110v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

10.6.2011
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Suġġett: Petizzjoni 1381/2010, imressqa minn Günter Ehmann, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar in-nuqqas tal-awtoritajiet li jwettqu EIA meta taw 
konċessjoni estiża tal-minerali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Iż-żona tal-konċessjonijiet tal-minerali kkontestati kienet qed tintuża għar-riżervi tal-lava u l-
bażalt minn qabel id-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 85/337/KEE (EIA). Mill-1997 ’l hawn, 
inħarġu konċessjonijiet ġodda mingħajr l-ebda evalwazzjoni tal-impatt għal żona li teċċedi ż-
żona oriġinali b’madwar 100%. L-awtorità reġjonali Ġermaniża tal-ġeoloġija u l-minjieri 
ssostni li l-evalwazzjonijiet tal-impatt huma meħtieġa biss għall-konċessjoni oriġinali u mhux 
għal riallokazzjonijiet sussegwenti. Il-petizzjonant jemmen li seħħ ksur fir-rigward tas-
sustanza tal-leġiżlazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Frar 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2011

Id-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt Ambjentali (EIA), 85/337/KEE1, tistabbilixxi dawn l-
obbligi li ġejjin:

Il-barrieri u l-minjieri open-cast fejn il-wiċċ tas-sit ikun akbar minn 25 etteru huma elenkati 
fl-Anness I tad-Direttiva. Dawn il-proġetti għandhom ikunu soġġetti għal stima tal-impatt 
ambjentali skont l-Artikolu 4(1). Barrieri oħra jaqgħu taħt l-ambitu tal-Anness II tad-
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Direttiva. Għal proġetti tal-Anness II, l-Istati Membri għandhom jiddeċiedu permezz ta’ 
eżami każ b’każ, jew ta’ limiti minimi jew ta’ kriterji stabbiliti mill-Istati Membri, jekk il-
proġett għandux jiġi soġġett għal stima tal-impatt ambjentali. 

Kwalunkwe bidla jew estensjoni ta’ proġetti elenkati fl-Anness I għandhom jiġu soġġetti għal 
stima tal-impatt ambjentali, fejn tali bidla jew estensjoni fiha nnifisha tissodisfa l-limiti 
minimi stipolati fl-Anness I.

Kwalunkwe bidla jew estensjoni ta’ proġetti elenkati fl-Anness I jew fl-Anness II li diġà 
huma awtorizzati, imwettqa jew fil-proċess li jitwettqu, u li jista’ jkollhom effetti negattivi 
sinifikanti fuq l-ambjent (bidla jew estensjoni mhux inklużi fl-Anness I), għandhom ikunu 
soġġetti għal stima tal-impatt ambjentali. 

L-informazzjoni sottomessa mill-petizzjonant ma tippermettix li jiġu identifikati b’mod ċar iż-
żoni mikrija, operattivi jew li qed jingħalqu/li huma għaddejjin minn naturazzjoni mill-ġdid. 
Mill-evidenza disponibbli wieħed ma jistax jikkonkludi liema kienu l-uċuħ tal-barriera li 
għalihom l-estensjonijiet ġew awtorizzati u għalhekk ma jistax jiġi stmat il-livell u l-impatt ta’ 
dawn l-estensjonijiet. Il-konklużjoni ta’ ftehima dwar il-kera mhijiex ekwivalenti għall-
awtorizzazzjoni mill-awtorità tal-minjieri ta’ estensjoni tal-pjan ta’ qafas għall-operazzjonijiet 
fil-barriera. Ittri mill-awtoritajiet tal-minjieri kompetenti (eż. dawk mibgħuta fl-20.10.2008,  
fid-19.05.2009 u fis-26.02.2010) lill-petizzjonant, li jipprovdu raġunijiet għala ma kienx 
hemm talba għall-istimi tal-impatt ambjentali qabel ma ngħataw il-permessi għall-
estensjonijiet, ma ġewx ipprovduti. Minflok ġiet provduta biss il-korrispondenza li tirreferi 
għalihom kif ukoll għall-ispjegazzjonijiet orali.

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni ma tinsabx f’pożizzjoni li tevalwa jekk 
id-Direttiva 85/337/KEE ġietx applikata kif suppost fil-każ attwali. Għalhekk, il-Kummissjoni 
ma tistax issegwi l-ilment. Jekk il-petizzjonant jissottometti informazzjoni addizzjonali, 
partikolarment dwar id-dati, l-uċuħ tas-siti tal-barriera u l-impatt possibbli tal-estensjonijiet 
tal-pjanijiet operattivi tal-barriera awtorizzati, kif ukoll dwar ir-raġunijiet mogħtija mill-
awtorità għad-deċiżjoni tagħhom rigward in-neċessità ta’ stima tal-impatt ambjentali, il-
Kummissjoni tkun tista’ tkompli tevalwa l-każ. 


