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Kumitat għall-Petizzjonijiet

16.12.2011

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0538/2011, ippreżentata minn Cecilia De Bartholomeis, ta’ 
ċittadinanza Taljana, dwar il-bini ta’ impjant tat-trattament tal-ilma 
f’Manduria (l-Italja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tipprotesta kontra l-bini tal-impjant tat-trattament tal-ilma mormi f’Manduria, 
deċiż minn “Acquedotto Pugliese SPA” f’konformità mal-Pjan tal-Protezzjoni tal-Ilma tar-
Reġjun ta’ Apulia.  

L-impjant huwa f’żona fejn ikun hemm ħafna turisti u għawwiema, u allegatament qiegħed 
jagħmel ħsara lill-ambjent. Skont il-petizzjonanta, il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali 
mhijiex korretta.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
aktar informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Diċembru 2011

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Skont id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE1 kif emendata fir-rigward tal-valutazzjoni tal-
effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati dwar l-ambjent (il-Valutazzjoni tal-Impatt 
Ambjentali, jew, id-Direttiva VIA), proġetti li għandhom it-tendenza li jħallu effetti 
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sinifikanti fuq l-ambjent minħabba, inter alia, in-natura, id-daqs jew il-lokazzjoni tagħhom, 
għandhom jiġu sottoposti għal valutazzjoni dwar l-effetti ambjentali tagħhom qabel ma 
jingħata l-kunsens għall-iżvilupp.  

Mill-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonanta, jidher li l-impjant tat-trattament tal-l-ilma 
mormi kkonċernat għadda mill-proċedura tal-valutazzjoni tal-impatt ambjentali. 

Il-Kummissjoni tixtieq tirrimarka li d-Direttiva dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali ma 
tirrikjedix analiżi tal-kost benefiċċju; l-intenzjoni tad-direttiva hi li tivvaluta l-impatti 
ambjentali aktar milli l-aspetti ekonomiċi u soċjali.

L-Artikolu 8 tad-Direttiva VIA tesiġi li r-riżultati tal-konsultazjonijiet "iridu jiġu kkunsidrati 
fil-proċedura għall-permess tal-iżvilupp". Dan ma jfissirx li ma tkunx ġiet segwita d-Direttiva 
tal-IVA jekk entità tesprimi opinjoni negattiva dwar il-proġett propost u din l-opinjoni tiġi 
kkunsidrata imma xorta titwarrab.

Rigward il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-siti Natura 2000, l-Artikoli 6(3) u 6(4) tad-Direttiva 
tal-Kunsill 92/43/Kee1 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa (id-Direttiva tal-Ħabitat) jiddefinixxu l-proċedura li trid tiġi segwita mill-awtoritajiet 
nazzjonali qabel ma jiġu awtorizzati pjanijiet u proġetti li jista' jkollhom impatt fuq sit ta' 
Natura 2000 (Sit ta' Importanza Komunitarja jew Żona ta' Protezzjoni Speċjali). L-awtoritajiet 
nazzjonali għandhom ir-responsabilità li jivvalutaw jekk proġett jistax iħalli impatt sinifikattiv 
fuq l-ispeċijiet u l-ħabitat li jeżiztu fis-sit magħżul u, jekk fil-pożittiv, li jsegwu l-proċedura 
definita mid-direttiva qabel ma japprovaw il-proġett.

Fl-Italja, il-Valutazzjoni Xierqa skont id-Direttiva tal-Ħabitat hi integrata fil-proċedura VIA.

Il-Kummissjoni ma tistax tikkummenta dwar il-proċeduri ġudizzjarji nazzjonali li hemm 
referenza għalihom fil-petizzjoni.

Konklużjoni

Jidher li f'dan il-każ twettqet proċedura tal-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali. Fl-Italja, il-
Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentati tinkorpora fiha l-Valutazzjoni Xierqa skont id-Direttiva 
tal-Ħabitat. Fuq il-bażi tal-informazzjoni limitata mogħtija mill-petizzjonanta, ma jidher l-
ebda ksur tal-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali jew tad-Direttiva tal-Ħabitat.
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