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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1035/2011, imressqa minn G.T., ta’ ċittadinanza Taljana, dwar il-
ksur ta’ regolamenti ambjentali f’Sardinja (l-Italja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirrapporta possibilità ta’ ksur tar-regolamenti ambjentali fil-muniċipalitajiet 
ta’ Cagliari u Quartu Sant’Elena, fir-rigward ta’ xogħlijiet ta’ kostruzzjoni ma’ xatt il-baħar.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta' Jannar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ April 2012.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-petizzjonant ma jagħtix informazzjoni u dettalji xierqa dwar il-kwistjoni. Huwa ma jurix 
biċ-ċar jekk il-proġett ġiex approvat diġà jew jekk hijiex għaddejja l-proċedura tal-istima. 
Mhuwiex ċar liema dispożizzjonijiet speċifiċi ta' leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE ma ġewx 
irrispettati skont il-petizzjonant u fuq liema bażi.

Il-Kummissjoni tinnota li waħda mil-lokalitajiet imsemmija mill-petizzjonant, "Saline di 
Molentargiuis", hija koperta miż-Żona ta' Protezzjoni Speċjali ITB044002, indikata taħt id-
Direttiva dwar l-Għasafar1. Dan is-sit, madanakollu, ma jkoprix iż-żoni urbani ta’ Cagliari, 
Quartu Sant'Elena, jew il-linja tal-kosta tal-baħar u t-triq li tmiss magħha, fejn, skont il-
petizzjonant saru xogħlijiet ta' konkrit/kostruzzjoni.

                                               
1 Id-Direttiva 2009/147/KE li tikkodifika d-Direttiva 79/409/KEE - ĠU L 020, 26.1.2010, p. 7
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L-Artikoli 6(3) u 6(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KE 1 tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-
konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (Direttiva tal-Ħabitats) 
jiddefinixxu l-proċedura li għandha ssir mill-awtoritajiet nazzjonali qabel ma jiġu approvati 
pjanijiet jew proġetti li x’aktarx ikollhom impatt sinifikanti fuq sit tan-Natura 2000 (Sit ta’ 
Importanza għall-Komunità jew Żona ta’ Protezzjoni Speċjali). L-awtoritajiet nazzjonali 
għandhom ir-responsabbiltà li jivvalutaw jekk proġett jistax iħalli impatt sinifikanti fuq l-
ispeċijiet u l-ħabitats li jeżistu fis-sit u, jekk hu hekk, li jsegwu l-proċedura definita fid-
Direttiva qabel ma japprovaw il-proġett. 
Konklużjoni

Il-Kummissjoni ma tista’ ssib l-ebda evidenza ta’ ksur tal-liġi ambjentali tal-UE abbażi tal-
elementi mressqa f’din il-petizzjoni.

                                               
1 Ġ.U. L206 tat-22.07.1992


