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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0584/2011, imressqa minn Alice Jones, ta' ċittadinanza Brittanika, 
f'isem il-Grupp ta' Azzjoni ta' Bodelwyddan, dwar in-nuqqas li jitwettqu 
VIA u konsultazzjoni pubblika adegwati skont id-Direttiva 2003/35/KE qabel 
ma jiġi awtorizzat pjan għall-iżvilupp ta' qasam tad-djar għal 2000 dar ġdida 
f'Bodelwyddan (Wales)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-Kunsill ta' Denbigshire f'Wales qed imexxi proġett għall-iżvilupp ta' qasam tad-djar biex 
jinbnew 2000 dar ġdida fil-villaġġ ta' Bodelwyddan. L-abitanti jopponu dan il-proġett. 
Jemmnu li d-daqs tal-proġett hu kbir wisq u jippreżenta riskju għall-infrastruttura, is-servizzi, 
il-kultura u l-lingwa lokali. Esprimew din l-opinjoni f'referendum mhux vinkolanti. Huma 
jgħidu li ma twettqet l-ebda valutazzjoni tal-impatt ambjentali (VIA) skont id-
Direttiva 85/337/KEE, minkejja li tali proġett jidħol fi ħdan l-Anness II. Barra minn hekk, 
huma jħossu li ma ġewx ikkonsultati, kif meħtieġ mid-Direttiva 2003/35/KE. Lanqas ma ġew 
ippreżentati b'alternattiva oħra. Huma jitolbu lill-Parlament Ewropew jiżgura li l-awtoritajiet 
tar-Renju Unit jiġġestixxu dan il-każ f'konformità sħiħa mad-dritt tal-UE.

2. Ammissibbliltà

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta' Settembru 2011. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Jannar 2012

Il-Kunsill ta' Denbighshire beħsiebu jalloka siti għall-kostruzzjoni ta' madwar 2 000 dar ġdida 
fil-villaġġ ta' Bodelwyddan. Din l-iskema ta' żvilupp fil-qasam tad-djar tifforma parti mill-
Pjan ta' Żvilupp Lokali l-ġdid (LDP) 2012-2020 previst għall-adozzjoni mill-Gvern ta' Wales 
għal ħabta ta' April 2012. 
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Qabel l-adozzjoni tiegħu l-LDP jrid jgħaddi minn sensiela ta' stadji li jinkludu l-fażi ta' 
parteċipazzjoni (LDP ta' qabel id-depożitu għandu jinbeda sa nofs l-2007, konsultazzjoni 
matul is-sajf tal-2008), il-fażi ta' depożitu tal-LDP (konsultazzjoni matul 
Ottubru/Novembru 2009), studju dwar siti alternattivi (dokument ta' konsultazzjoni 2010), 
konsultazzjoni dwar "bidliet iffukati" għal-LDP li jikkunsidraw kummenti riċevuti permezz ta' 
konsultazzjoni (konsultazzjoni pubblika mis-26 ta' Awwissu sal-21 ta' Ottubru 2011), 
preżentazzjoni tal-abbozz tal-LDP lis-seduta ta' qabel is-smigħ tal-gvern ta' Wales 
(26 ta' Awwissu 2011) biex jiġi infurmat il-pubbliku dwar l-istadju ta' 'Eżami' (laqgħa saret 
fit-8 ta' Novembru 2011) u l-"Eżami" b'seduti ta' smigħ pubbliku li ser isiru fuq perjodu ta' 
erba' ġimgħat, u jibdew fl-10 ta' Jannar 2012 fl-10.00. Matul l-istadju ta' eżami, is-Sit 
Strateġiku Ewlieni f'Boddelwyddan ser ikun kwistjoni prinċipali ta' diskussjoni1.

Il-proċedura kif deskritta tkopri r-rekwiżiti essenzjali kif stabbiliti fl-hekk imsejħa Direttiva 
dwar l-Impatt Ambjentali Strateġiku (SEA)2 li tinkludi, fost ħwejjeġ oħra, rapporti u 
dokument dwar l-evalwazzjoni tas-sostenibbiltà (dan jinkludi valutazzjoni tal-impatt 
ambjentali), il-valutazzjoni ta' siti kandidati u r-regolamenti dwar il-Ħabitats. Id-dokumenti 
ppreparati jinkludu wkoll rispons dettaljat dwar il-problemi li jinkwetaw il-villaġġ ta' 
Bodelwyddan. Il-petizzjoni mressqa mill-Grupp ta' Azzjoni ta' Bodelwyddan lill-Gvern ta' 
Wales ser tkun aċċettata wkoll bħala dokument biex tiġi indirizzata matul l-istadju ta' Eżami 
kmieni fl-20123.

Il-proġetti tal-bini tal-konkrit jidħlu fi ħdan id-Direttiva VIA u jkunu, kif deskritt mill-
petizzjonanta, suġġett ta' analiżi.

Konklużjoni

F'dan l-istadju tal-proċedura tal-approvazzjoni tal-pjan, meta s-seduti ta' eżami finali li jagħtu lill-
pubbliku kkonċernat aktar opportunitajiet li jsemma' l-opinjoni tiegħu u l-approvazzjoni tal-pjan 
finali mill-amministrazzjoni nazzjonali kompetenti jkunu għadhom ġejjin, il-Kummissjoni ma 
tistax tidentifika xi nuqqas ta' rispett tar-rekwiżiti stabbiliti mid-dritt ambjentali tal-UE. Il-
kwistjonijiet li huma ta' tħassib partikolari għall-petizzjonanta bħad-disponibilità ta' 
informazzjoni tajba, korretta u aġġornata jew il-validità ta' projezzjonijiet demografiċi, jew 
aspetti kulturali jew lingwistiċi, jistgħu jiġu ttrattati bl-aħjar mod fil-kuntest tal-konsultazzjonijiet 
mogħtija u l-proċeduri previsti.


