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Suġġett: Petizzjoni 0840/2004, imressqa minn Andrew McGrath ta’ ċittadinanza 
Irlandiża, f’isem il-Fondazzjoni Tara, dwar il-kostruzzjoni ta’ awtostrada 
ppjanata li tgħaddi minn żona ta’ importanza arkeoloġika fl-Irlanda

Petizzjoni 0546/2005, imressqa minn Julietta Clancy ta’ ċittadinanza 
Irlandiża, f’isem il-Meath Archaeological and Historical Society, b’2 firem, 
dwar protesta kontra awtostrada ġdida l-M3 fl-Irlanda 

Petizzjoni 723/2005, imressqa minn Kim Montia ta’ ċittadinanza Brittanika li 
tikkonċerna l-awtostrada fit-Tara Valley fl-Irlanda ta’ Fuq

1. Sommarju tal-petizzjoni 840/2004

Il-petizzjonant jipprotesta kontra l-kostruzzjoni ta’ awtostrada proposta li tgħaddi minn żona 
ta’ importanza arkeoloġika fl-Irlanda. Huwa jsostni li se jinqerdu siti arkeoloġiċi importanti 
jekk it-triq tinbena kif inhu ppjanat. Il-petizzjonant jiddikjara li l-awtoritajiet Irlandiżi ma 
kkunsidrawx rotot alternattivi u li huma injoraw ir-rakkomandazzjonijiet ta’ arkeologi 
indipendenti kif ukoll l-opinjonijiet ta’ residenti milquta u ta’ membri tal-pubbliku. Barra 
minn hekk, fil-permess tal-ippjanar li ħarġet, l-awtorità kompetenti allegatament ċaħdet li t-
triq seta’ jkollha xi impatt ambjentali ta’ detriment u ma semmietx il-fatt li l-pjan se jkun ta’ 
theddida għal siti ta’ patrimonju kulturali.  Il-petizzjonant qiegħed jitlob għall-ħarsien ta’ dak 
li huwa jemmen li hu ‘probabbilment l-iktar sit arkeoloġiku importanti fl-Ewropa’.

Sommarju tal-petizzjoni 0546/2005

Il-petizzjonanti qed jipprotestaw kontra l-proposta għal parti ta’ awtostrada bi ħlas ta’ noll li 
tgħaddi minn pajsaġġ fil-Kontea ta’ Meath; huma jqisuha bħala theddida għall-pajsaġġ 
arkeoloġiku uniku ta’ Tara. Huma qegħdin jiddubitaw kemm hu korrett il-proċess Irlandiż tal-
ippjanar u tal-istudju tal-impatt ambjentali, billi jindikaw serje ta’ nuqqasijiet (pereżempju: il-
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metodoloġija użata, ma saret l-ebda diskussjoni xierqa dwar alternattivi possibbli, eċċ.). Il-
petizzjonanti jiddikjaraw ukoll li l-assoċjazzjoni tagħhom - fost appelli oħra minn ’il fuq minn 
350 akkademiku - diġà ssottomettiet oġġezzjonijiet għall-iskema minħabba raġunijiet ta’ 
patrimonju arkeoloġiku. Peress li mhumiex f’qagħda finanzjarja li jistitwixxu proċeduri 
quddiem il-’High Court’, huma għalhekk qegħdin jitolbu lill-PE biex jinvestiga l-każ.

Sommarju tal-petizzjoni 0723/2005

Il-petizzjonanta qiegħda tfittex l-għajnuna tal-Parlament Ewropew biex tiġi evitata l-qerda ta’ 
sit sagrosant u storiku fl-interess taċ-ċittadini individwali fil-preżent u fil-ġejjieni.

2. Ammissibiltà

– Petizzjoni 840/2004: iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ April 2005. 
– Petizzjoni 546/2005: iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Ottubru 2005. 
– Petizzjoni 723/2005: iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Novembru 2005. 

Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni (840/2004), li waslet fid-9 ta’ Novembru 2005.

Din il-petizzjoni għandha x’taqsam mat-tħassib dwar theddid għal sit ta’ interess 
arkeoloġiku kkawżat mill-kostruzzjoni ta’ awtostrada li tgħaddi mill-wied ta’ Tara-Skryne
fil-Kontea ta’ Meath. 

Il-petizzjonant għandu jkun konxju li filwaqt li l-Kummissjoni Ewropea għandha s-setgħat 
li tieħu azzjoni legali kontra l-Istati Membri, hija tista’ tieħu tali azzjoni biss jekk ikun 
hemm evidenza li jkun sar xi ksur tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità Ewropea. F’dan il-każ, il-
leġiżlazzjoni rilevanti li tista’ tapplika hija d-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE dwar l-
evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent kif emendata mid-
Direttiva 97/11/KE (id-Direttiva EIA). Id-Direttiva EIA tipprevedi evalwazzjoni tal-impatt 
ambjentali (EIA) għal proġetti ta’ toroq li x’aktarx ikollhom effetti sinjifikanti fuq l-
ambjent, qabel ma jingħataw il-permess għall-iżvilupp.

F’dan il-każ, il-proġett ta’ awtostrada propost kien suġġett għal EIA. Id-Direttiva EIA ma 
tiddettax riżultat partikolari għall-proċess tal-ippjanar, iżda iktar minn hekk hija proċess li 
permezz tiegħu għandhom jiġu identifikati l-effetti ambjentali negattivi u l-miżuri ta’ 
mitigazzjoni għall-iżvilupp propost u għandha ssir konsultazzjoni pubblika dwarhom qabel 
ma tittieħed deċiżjoni dwar jekk għandux jingħata l-permess jew le. Filwaqt li l-
petizzjonant jistabbilixxi kritika għar-rotta magħżula, fuq il-bażi tal-informazzjoni 
pprovduta, mhuwiex possibbli li jiġi stabbilit li probabbli sar xi ksur tad-Direttiva EIA.

Risposta tal-Kummissjoni (546/2005 u 723/2005) li waslet fit-3 ta’ Frar 2006.

Dawn il-petizzjonijiet għandhom x’jaqsmu ma’ tħassib dwar theddid għal diversi siti ta’ 
interess arkeoloġiku kkawżat mill-kostruzzjoni tal-awtostrada M3 li tgħaddi mill-wied 
Tara-Skryne fil-Kontea ta’ Meath. 
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Il-petizzjonanti għandhom ikunu konxji li filwaqt li l-Kummissjoni Ewropea għandha s-
setgħat li tieħu azzjoni legali kontra l-Istati Membri, hija tista’ tieħu tali azzjoni legali biss 
jekk ikun hemm evidenza li sar ksur tal-leġizlazzjoni tal-Komunità Ewropea. Fil-każ 
imsemmi, il-leġiżlazzjoni rilevanti li tista’ tapplika hija d-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE 
dwar l-evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent kif 
emendata mid-Direttiva 97/11/KE (id-Direttiva EIA). Id-Direttiva EIA tipprevedi 
evalwazzjoni tal-impatt ambjentali (EIA) għal proġetti ta’ toroq li x’aktarx ikollhom effetti 
sinifikanti fuq l-ambjent, qabel ma jingħataw il-permess għall-iżvilupp. Fir-rigward tal-
kwistjoni tal-aċċess għat-tagħrif imsemmi mill-ewwel petizzjonant, il-leġiżlazzjoni 
rilevanti hija d-Direttiva 2003/4/KE dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif dwar l-ambjent u 
li tirrevoka d-Direttiva tal-Kunsill 90/313/KEE. Skont l-Artikolu 3 tagħha, l-Istati Membri 
jiżguraw li l-awtoritajiet pubbliċi jintalbu jagħmlu t-tagħrif dwar l-ambjent, li jkun 
għandhom jew miżmum għalihom, disponibbli għal kull applikant fuq it-talba tiegħu u 
mingħajr ma jkollu għaliex jiddikjara l-interess tiegħu.  L-Istati Membri jistgħu jipprovdu 
li tiġi rrifjutata talba għal tagħrif dwar l-ambjent għar-raġunijiet eżawrjenti previsti fl-
Artikolu 4. Fl-Artikolu 6 tagħha jingħata aċċess għall-ġustizzja lil kull applikant li jidhirlu 
li t-talba tiegħu għal tagħrif ġiet injorata, irrifjutata b’mod ħażin, ma ġietx imwieġba 
b’mod adegwat jew inkella mhux ittrattata skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 3, 4 jew 5.

F’dan il-każ, il-proġett ta’ awtostrada propost kien suġġett għal EIA. Id-Direttiva EIA ma 
tiddettax riżultat partikolari għall-proċess tal-ippjanar, iżda iktar minn hekk hija proċess li bih 
l-effetti ambjentali negattivi u l-miżuri ta’ mitigazzjoni għall-iżvilupp propost għandhom jiġu 
identifikati u għandha ssir konsultazzjoni pubblika dwarhom qabel ma tittieħed deċiżjoni 
dwar jekk għandux jingħata l-permess jew le. Filwaqt li l-petizzjonant ippreżenta kritika għar-
rotta magħżula, fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta, mhuwiex possibbli li jiġi stabbilit li 
probabbli sar xi ksur tad-Direttiva EIA. Rigward il-kwistjoni tal-aċċess għall-informazzjoni, l-
evidenza li tikkonċerna din il-kwistjoni, ippreżentata mill-petizzjonant, ma kinitx biżżejjed 
biex il-Kummissjoni setgħet tagħmel xi evalwazzjoni tal-pożizzjoni.

4. (REV) Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-23 ta’ Marzu 2007.

F’dak li għandu x’jaqsam mal-ippjanar tal-proġett M3, il-Kummissjoni hija infurmata li l-
awtoritajiet Irlandiżi segwew proċeduri stipulati fil-Linji Gwida għall-Ġestjoni ta’ Proġett 
Nazzjonali tat-Toroq (National Roads Project Management Guidelines) tal-Awtorità 
Nazzjonali tat-Toroq. Il-proċess tal-ippjanar ikkunsidra għaxar possibilitajiet ta’ rotot fiż-
żona Tara/Skreen, u ngħatat attenzjoni għall-fdalijiet arkeoloġiċi li jinsabu hemmhekk.  Ir-
rotta ppreferuta li sussegwentement ġiet magħżula kienet imbagħad is-suġġett ta’ seduta ta’ 
smigħ organizzata minn An Bord Pleanála (il-Bord tal-Appell tal-Ippjanar) li wasslet għad-
deċiżjoni tagħhom f’Awwissu 2003 li japprovaw ir-rotta proposta għall-awtostrada.

Il-Kummissjoni tifhem li l-kwistjoni tal-fdalijiet arkeoloġiċi matul ir-rotta ġiet trattata skont 
l-Atti dwar il-Monumenti Nazzjonali 1930-2004 bl-investigazzjonijiet u bl-iskavi 
arkeoloġiċi attwali mwettqa skont struzzjonijiet maħruġa mill-Ministru għall-Ambjent, il-
Patrimonju Kulturali u l-Gvern Lokali f’Mejju 2005. Il-kostruzzjoni hija mistennija tibda 
wara li jitlesta x-xogħol arkeoloġiku li għad baqa’ jsir.

Minbarra t-tweġibiet preċedenti mill-Kummissjoni dwar il-kwistjonijiet li tqajmu (datati d-
9 ta’ Novembru 2005 rigward il-petizzjoni 840/2004 u s-17 ta’ Jannar 2006 rigward il-
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petizzjonijiet 546/2005 u 723/2005), il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li d-dokumentazzjoni 
l-iktar riċenti li rċeviet ma tippreżenta l-ebda tagħrif ġdid dwar l-applikazzjoni tad-
Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE dwar l-evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi 
u privati fuq l-ambjent kif emendata mid-Direttiva 97/11/KE (id-Direttiva EIA), għall-
iżvilupp. Għalhekk, il-Kummissjoni tibqa’ tal-opinjoni li fuq il-bażi tat-tagħrif ipprovdut 
mhuwiex possibbli li jiġi stabbilit li sar ksur tad-Direttiva EIA.

5. (REV II) Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-12 ta’ Frar 2008.

Dawn il-petizzjonijiet huma relatati ma’ tħassib dwar theddidiet għal diversi siti ta’ interess 
arkeoloġiku bħala r-riżultat tal-kostruzzjoni tal-awtostrada M3 li tgħaddi mill-wied Tara-
Skryne fil-Kontea ta’ Meath.
F’Ottubru 2007, il-Kummissjoni ddeċidiet li tirreferi l-Irlanda quddiem il-Qorti Ewropea 
tal-Ġustizzja (ECJ) minħabba nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni Irlandiża li tintuża biex 
timplimenta d-Direttiva dwar l-Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali (Direttiva 85/337/KEE 
dwar l-evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif 
emendata mid-Direttivi 97/11/KE u 2003/35/KE). Skont din id-Direttiva, l-Istati Membri 
huma obbligati li jwettqu l-evalwazzjonijiet tal-impatt ambjentali (EIA) qabel ma jiġu 
awtorizzati ċerti tipi ta’ proġetti pubbliċi u privati li mistennija jkollhom impatt sinjifikanti 
fuq l-ambjent.
Element wieħed ta’ dan il-każ jikkonċerna l-approċċ tal-Irlanda għal deċiżjonijiet li jinvolvu 
t-tneħħija ta’ strutturi storiċi u ta’ monumenti arkeoloġiċi. Id-direttiva ssemmi b’mod ċar l-
effetti fuq il-wirt arkeoloġiku u l-Kummissjoni hija mħassba li l-Irlanda tinterpreta d-direttiva 
bħala li ma tapplikax għal ċerti deċiżjonijiet separati li jinvolvu t-tneħħija ta’ strutturi u 
monumenti sabiex tiġi ffaċilitata l-infrastruttura u tipi ta’ proġetti oħrajn koperti mid-direttiva. 
Fi twissija finali mibgħuta lill-Irlanda f’Ġunju 2007, il-Kummissjoni rreferiet, permezz ta’ 
eżempju, għan-nuqqas ta’ evalwazzjoni mwettqa għal deċiżjoni biex jitneħħa monument 
nazzjonali li jinsab fil-mogħdija tal-proġett tal-awtostrada M3 qrib Tara fil-Kontea ta’ Meath.
Il-Kummissjoni se tkompli żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat bl-iżviluppi fil-
każ relatat ma’ din il-petizzjoni.

6. (REV III) Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ April 2009.

Wara l-komunikazzjoni tagħha, tal-11 ta’ Frar 2008, lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, il-
Kummissjoni tista’ tirraporta li, skont id-deċiżjoni li l-Irlanda titressaq quddiem il-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja (ECJ) minħabba nuqqasijiet min-naħa tal-leġiżlazzjoni Irlandiża li 
timplimenta d-Direttiva dwar l-Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali (Direttiva 85/337/KEE 
dwar l-evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif emendata 
mid-Direttivi 97/11/KE u 2003/35/KE), fil-bidu ta’ Frar 2009, il-proċeduri f’dan il-każ tressqu 
quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea.

Wara li tingħata s-sentenza, id-deċiżjoni se tkun disponibbli direttament għall-petizzjonant 
fuq is-sit elettroniku tal-Qorti, http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.

7. (REV IV) Risposta tal-Kummissjoni għall-Petizzjonijiet (840/2004, 546/2005 u 
723/2005), li waslet fit-18 ta’ Lulju 2011
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Il-Kummissjoni issa tista’ tirrapporta li l-Qorti Tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tat is-
sentenza tagħha fil-Każ C-50/09 tat-3 ta’ Marzu 2011.  Il-Qorti qalet li l-leġiżlazzjoni 
Irlandiża mhix kompatibbli mad-Direttiva EIA (id-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima tal-
effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent kif emendata bid-Direttivi 97/11/KE u 
2003/35/KE), minħabba li x-xogħlijiet ta’ twaqqigħ huma esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni Irlandiża li tittrasponi d-direttiva.  

Il-Qorti kkonkludiet li, għall-kuntrarju ta’ dak li qal il-Gvern Irlandiż, ix-xogħlijiet ta’ 
twaqqigħ jagħmlu parti mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva EIA u li, f’dan ir-rigward, 
jistgħu jikkostitwixxu “proġett” fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 1(2) tagħha.  Skont il-Qorti, il-
leġiżlazzjoni Irlandiża ma tqisx il-possibilità li x-xogħlijiet ta’ twaqqigħ jistgħu 
jikkostitwixxu, minnhom infushom, “proġett” kopert permezz tad-Direttiva EIA.

L-awtoritajiet Irlandiżi informaw lill-Kummissjoni li għandhom il-ħsieb jadottaw 
leġiżlazzjoni ġdida li tkun konformi mas-sentenza tal-Qorti.

Is-sentenza hija aċċessibbli għall-petizzjonant direttament fuq is-sit elettroniku tal-Qorti: 
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.

8. (REV V) Risposta tal-Kummissjoni għall-Petizzjonijiet (840/2004, 546/2005 u 
723/2005), li waslet fl-24 ta’ Ottubru 2012

Fil-komunikazzjoni preċedenti tagħha lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, il-Kummissjoni 
rrapportat li l-awtoritajiet Irlandiżi infurmaw lill-Kummissjoni dwar l-intenzjoni li jadottaw 
leġiżlazzjoni ġdida biex ikunu konformi mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea fil-
Kawża C-50/09.  

Madankollu, fid-dawl tan-nuqqas kontinwu min-naħa tal-Irlanda li tikkonforma mas-sentenza 
tal-Qorti, il-Kummissjoni ddeċidiet, fil-21 ta’ Ġunju 2012, li tirreferi l-każ lura lill-Qorti tal-
Ġustizzja. Minn dak iż-żmien ’il hawn, leġiżlazzjoni ġdida mmirata biex timplimenta s-
sentenza tal-Qorti ġiet adottata mill-Irlanda.  Attwalment il-Kummissjoni qiegħda tanalizza 
din il-leġiżlazzjoni u hija f’kuntatt mill-qrib mal-awtoritajiet Irlandiżi rigward din il-
kwestjoni.  Fir-rigward tat-tielet bażi tas-sentenza tal-Qorti, l-Irlanda adottat ir-Regolamenti 
tal-Unjoni Ewropea 2012 (Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali tat-Twaqqigħ Propost ta’ 
Momumenti Nazzjonali)(Strument Statutorju Nru 249 tal-2012) fid-9 ta’ Lulju 2012.

9. Risposta tal-Kummissjoni għall-Petizzjonijiet (840/2004, 546/2005 u 723/2005), li 
waslet fit-28 ta’ Ġunju 2013 (REV VI) 

Fil-komunikazzjoni preċedenti tagħha lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, il-Kummissjoni 
rrapportat li l-Irlanda adottat numru sinjifikanti ta’ dispożizzjonijiet leġiżlattivi ġodda mmirati 
biex jimplimentaw is-sentenza tal-Qorti fil-Kawża C-50/09. 
Il-Kummissjoni issa vvalutat il-leġiżlazzjoni l-ġdida u tqis li din tindirizza n-nuqqasijiet ta’ 
konformità fil-leġiżlazzjoni Irlandiża fit-traspożizzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva EIA 
kif issemma fis-sentenza fil-Kawża C-50/09. 

Sabiex timplimenta l-ewwel bażi tas-sentenza, fl-2012 u fil-bidu tal-2013, l-Irlanda adottat u 
nnotifikat lill-Kummissjoni b’numru ta’ emendi leġiżlattivi (lista sħiħa provduta fl-Anness) 
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sabiex jiġu trasposti kompletament ir-rekwiżiti tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2011/92/UE fir-
rigward tas-setturi tal-ippjanar, l-akwakultura, l-appelli akwakulturali, id-drenaġġ arterjali, il-
ġestjoni tar-riskju tal-għargħar, il-gass u l-pitrolju, ix-xtajtiet, il-forestrija. Barra minn hekk, l-
awtoritajiet Irlandiżi ppubblikaw numru ta’ dokumenti ta’ gwida li jispjegaw l-
implikazzjonijiet tad-dispożizzjonijiet il-ġodda.  

Sabiex timplimenta t-tieni bażi tas-sentenza, fl-2012 l-Irlanda adottat emendi leġiżlattivi 
għall-Att dwar il-Ġestjoni tal-Iskart tal-1996, l-Att dwar l-Ippjanar u l-Iżvilupp tas-sena 2000 
u l-Att dwar l-Aġenzija għall-Protezzjoni tal-Ambjent tal-1992. Id-dispożizzjonijiet il-ġodda 
jeħtieġu li l-awtoritajiet tal-Ippjanar u l-Aġenzija jikkoperaw fil-ħruġ ta’ kunsens għall-
iżvilupp u biex issir applikazzjoni għall-ippjanar qabel applikazzjoni għal-liċenzja mal-
Aġenzija.

Sabiex timplimenta t-tielet bażi tas-sentenza, fid-9 ta’ Lulju 2012 l-Irlanda adottat ir-
Regolamenti tal-Unjoni Ewropea 2012 (Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali tat-Twaqqigħ 
Propost ta’ Momumenti Nazzjonali) (Strument Statutorju Nru 249 tal-2012). Ir-Regolamenti 
l-ġodda SI Nru.249 tal-2012 jemendaw l-Att dwar il-Monumenti Nazzjonali tal-1930 billi 
jintroduċu proċeduri għall-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali fir-rigward tat-twaqqigħ ta’ 
monumenti nazzjonali, pereżempju, fil-kuntest tal-bini tat-toroq. Skont ir-Regolamenti, it-
twaqqigħ ta’ monumenti nazzjonali huwa soġġett għal evalwazzjoni tal-impatt ambjentali.
Fiż-żmien meta tressqu l-petizzjonijiet, il-leġiżlazzjoni Irlandiża dwar l-evalwazzjoni tal-
impatt ambjentali kienet żbaljata f’diversi aspetti. Il-petizzjonijiet jittrattaw l-Evalwazzjoni 
tal-Impatt Ambjentali mwettqa skont il-leġislazzjoni l-antika. Għalhekk, ma jkunx xieraq li 
tkompli tiġi segwita l-kwistjoni, minħabba li l-leġiżlazzjoni l-antika m’għadhiex fis-seħħ. 

ANNESS
Atti leġiżlattivi adottati biex jikkonformaw mal-ewwel bażi tas-sentenza fil-każ C-50/09:

 Unjoni Ewropea (Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali) (Gass) Regolamenti 2012 (S.I 
Nru. 403 tal-2012);Unjoni Ewropea (Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali) (Pitrolju) 
Regolamenti 2012 (S.I Nru. 404 tal-2012);

 Unjoni Ewropea (Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali) (Akwakultura) Regolamenti 
2012 (S.I Nru. 410 tal-2012);

 Unjoni Ewropea (Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali) (Att dwar l-Ippjanar u l-Iżvilupp 
tas-sena 2000) Regolamenti 2012 (S.I Nru. 419 tal-2012);

 Unjoni Ewropea (Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali) (Xtajtiet) Regolamenti 2012 (S.I 
Nru. 433 tal-2012);

 Unjoni Ewropea (Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali) (Agrikultura) (Emenda) 
Regolamenti 2013 (S.I Nru. 142 tal-2012); 

 Unjoni Ewropea (Kunsens u Evalwazzjoni tal-Foresti) (Emenda) Regolamenti 2012 (S.I 
Nru. 442 tal-2012);

 Unjoni Ewropea (Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali) (Appelli Akkwakulturali) 
Regolamenti 2012 (S.I Nru. 468 tal-2012);

 Unjoni Ewropea (Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali) (Drenaġġ Arterjali) Regolamenti 
2012 (S.I Nru. 469 tal-2012); 

 Unjoni Ewropea (Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali) (Riskju ta’ Għargħar) 
Regolamenti 2012 (S.I Nru. 470 tal-2012);
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Atti leġiżlattivi adottati biex jikkonformaw mat-tieni bażi tas-sentenza fil-każ C-50/09:

 Unjoni Ewropea (Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali) (IPPC) Regolamenti 2012 (S.I 
Nru. 282 tal-2012);

 Unjoni Ewropea (Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali) (Skart) Regolamenti 2012 (S.I 
Nru. 283 tal-2012);

Atti leġiżlattivi adottati biex jikkonformaw mat-tielet bażi tas-sentenza fil-każ C-50/09:

 Unjoni Ewropea (Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali tat-Twaqqigħ Propost ta’ 
Monumenti Nazzjonali) Regolamenti 2012 (S.I Nru. 249 tal-2012);


