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Suġġett: Petizzjoni 1098/2011, imressqa minn Carlo Ruocco, ta’ ċittadinanza Taljana, 
f’isem il-Legambiente, Comitato “Sarzana che botta”, dwar il-ksur tad-
Direttiva 2001/42/KE mir-Reġjun tal-Liguria 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni tindika li r-Reġjun tal-Liguria adotta numru ta’ miżuri għall-ippjanar tal-bliet u l-
irħula mingħajr ma ssottomettihom għall-proċeduri stipulati fid-Direttiva 2001/42/KE dwar l-
istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent. Jidher li r-reġjun ma wera l-
ebda sinjal ta’ rikonoxximent tad-diversi komunikazzjonijiet mingħand l-assoċjazzjonijiet 
inkwistjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Jannar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012.

Il-Kummissjoni rċeviet ittra identika mingħand il-petizzjonant. Hija wieġbet fis-
17 ta’ Novembru 2011, u infurmatu li l-Kummissjoni kienet konxja tan-nuqqas ta’ konformità 
ta’ dak li qabel kien l-Artikolu 46 dwar il-Liġi Reġjonali tar-Reġjun tal-Liguria Nru 10/2008 
mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2001/42/KE (id-"Direttiva SEA"1) u li l-Artikolu 46 tal-
Liġi Reġjonali tal-Liguria sadanittant ġie modifikat mill-awtoritajiet Taljani bħala riżultat tal-
investigazzjoni tal-Kummissjoni.
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Konsegwentement, fil-qafas tal-istess investigazzjoni, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet 
Taljani biex jiżguraw li l-pjanijiet adottati waqt li kien fis-seħħ dak li qabel kien l-Artikolu 46 
huma konformi mad-Direttiva u biex iżommu l-Kummissjoni infurmata dwar kull tip ta’ 
segwitu deċiż mir-Reġjun tal-Liguria.

Konklużjoni

Kif diġà ġie kkomunikat lill-petizzjonant, il-Kummissjoni ħadet azzjoni biex tindirizza l-
problema ġenerali (in-nuqqas ta’ konformità tal-Artikolu 46 tal-Liġi Reġjonali tal-Liguria 
Nru 10/2008). Kull informazzjoni addizzjonali relevanti b’rabta mal-pjanijiet adottati skont 
dak li qabel kien l-Artikolu 46 pprovduta minn kwerelanti individwali se tiġi kkunsidrata fil-
qafas tal-investigazzjoni li għaddejja. 

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fis-27 ta’ Novembru 2012

Bħala riżultat tal-investigazzjoni tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Taljani mhux biss 
immodifikaw l-Artikolu 46 tal-Liġi Reġjonali tal-Liguria 10/2008 biex jagħmluh kompatibbli 
mad-Direttiva 2001/42/KE, iżda żguraw ukoll li l-pjanijiet adottati skont dak li kien l-
Artikolu 46 isiru konformi mad-Direttiva. Ir-Reġjun tal-Liguria fil-fatt adotta l-Liġi Reġjonali 
l-ġdida 32/2012, li, fl-Artikolu 17 tagħha, tipprevedi li l-pjanijiet li ġew adottati skont il-
leġiżlazzjoni preċedenti mingħajr ma kienu soġġetti għal proċedura SEA, se jkunu soġġetti 
għall-proċess ta’ skrinjar tas-SEA li għandu l-għan li jistabbilixxi jekk għandhiex titwettaq 
SEA sħiħa. 

Konklużjoni 

Fid-dawl ta’ dak ta’ hawn fuq, fis-17 ta’ Awwissu 2012, il-Kummissjoni infurmat lill-
ilmentaturi li kienet beħsiebha tagħlaq l-investigazzjoni msemmija hawn fuq fi żmien erba’ 
ġimgħat. Peress li ma kien hemm l-ebda reazzjoni min-naħa tal-ilmentaturi, il-Kummissjoni 
għalqet l-investigazzjoni fis-27 ta’ Settembru 2012. 


