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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett : Petizzjoni 1814/2008 minn U.S. (ta' nazzjonalità Ġermaniża), dwar ħsara 
ambjentali kkawżata minn park tal-imtieħen tar-riħ

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għal proposti sabiex jinbena park tal-imtieħen tar-riħ max-xifer ta' 
għoljiet fir-reġjun ta' Marche fl-Italja.  Skont il-petizzjonant, dan il-park f'żona mwarrba ħafna 
se jikkawża ħsara irreparabbli lill-ambjent tal-lokal. Il-petizzjonant jallega li l-ewwel għandha 
tinbena triq għall-aċċess sabiex jiġi trasportat il-materjal kollu għall-park tal-imtieħen tar-riħ.
Fil-preżent jeżistu biss mogħdijiet weqfin, li wieħed jgħaddi minnhom b'diffikultà kbira u 
b'vetturi off-road jew trakkijiet caterpillar biss. Il-petizzjonant jgħid li t-tħaffir u x-xogħol ta' 
kostruzzjoni li hemm bżonn, se jwassal għat-tniġġiż jew l-ixxuttar ta' nixxigħat naturali użati 
mill-bdiewa tal-lokal bħala sors ta' ilma tax-xorb. Barra dan, id-distanza bejn l-imtieħen tar-
riħ u r-residenzi hi qasira wisq fl-opinjoni tal-petizzjonant. Il-petizzjonant jgħid li l-
kostruzzjoni tal-park qiegħda tiġi appoġġata mill-fondi tal-UE u jistaqsi jekk dawn il-fondi 
humiex qed jintużaw tajjeb, speċjalment minħabba li l-esperti qed iqanqlu dubji dwar il-
kostruzzjoni tal-imsemmi park fil-lok propost.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ April 2009. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-15 ta’ Mejju 2009.

Skont id-Direttiva tal-Kunsill 85/337 KEE1 kif emendata, dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti 
proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (magħrufa bħala d-Direttiva dwar il-Valutazzjoni tal-
Impatt Ambjentali jew id-Direttiva tal-EIA)  Id-Direttiva tal-EIA tiddistingwi bejn proġetti li 
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jirrkjedu EIA mandatorju (hekk imsejħin proġetti tal-Anness I) u dawk fejn l-awtoritajiet tal-
Istati Membri għandhom jiddeterminaw, fi proċedura msejħa "screening", jekk proġetti aktarx 
iħallu effetti sinifikanti, filwaqt li jitqiesu l-kriterji tal-Anness III tad-Direttiva (hekk imsejħin 
proġetti tal-Anness II). Jekk ikunu hekk, l-EIA hu neċessarju. Il-konsultazzjoni mal-pubbliku 
hi karatteristika ewlenija fil-proċeduri tal-EIA. Impjanti tal-imtieħen tar-riħ jaqgħu taħt l-
Anness II tad-Direttiva EIA.  

Id-Direttiva 85/337 tikkonferixxi marġni wiesgħa ta' diskrezzjoni lill-Istati Membri dwar id-
determinazzjoni tal-proġetti tal-Anness II li għandhom ikunu suġġetti għal EIA u dwar it-
twaqqif ta' kriterji jew limiti neċessarji sabiex tittieħed din id-deċiżjoni. Il-limiti tad-
diskrezzjoni għandhom jinstabu fl-obbligu, kif stipulat fl-Artikolu 2(1) tad-direttiva, li skont 
dan l-Artikolu proġetti li aktarx iħallu effett sinifikanti fuq l-ambjent minħabba, inter alia, in-
natura, id-daqs jew il-lok, jiġu suġġetti għal kundizzjoni ta' kunsens għall-iżvilupp u 
valutazzjoni fir-rigward tal-effetti tagħhom.  

Sabiex wieħed jidentifika ksur tad-Direttiva EIA, għal proġetti tal-Anness II, hu neċessarju li 
juri li l-Istati Membri konċernati qabżu l-limiti tad-diskrezzjoni tagħhom minħabba li jkunu 
naqsu milli jitolbu li ssir valutazzjoni tal-impatt jew jekk l-Istati Membri konċernati jkunu 
wettqu żball manifest fuq il-valutazzjoni meta taw il-kunsens għall-iżvilupp ta' proġett.2

Il-petizzjonant jindika li l-kunsens għall-iżvilupp għadu ma ngħatax għal dan il-proġett.  Barra 
dan, lanqas ma jindika jekk sarx monitoraġġ permezz ta' EIA.

Fuq il-bażi tal-informazzjoni mgħoddija, il-Kummissjoni ma tistax tidentifika ksur tal-liġi 
ambjentali Komunitarja. Jekk il-petizzjonant jgħaddi aktar informazzjoni preċiża lill-
Kummissjoni, il-kwistjoni tkun tista' tiġi kkunsidrata għal darba oħra jekk ikun meħtieġ.

                                               
2 Per eżempju, ara l-kawża C-117/02, Il-Kummissjoni vs Il-Portugall, ĠU C 118 u l-kawża C-508/03, Il-
Kummissjoni vs Ir-Renju Unit, ĠU C 165, 15.7.2006, p.3Għandu jerġa' jitfakkar li, f'dan ir-rigward, skont il-
każistika tal-Qorti Ewropea, il-Kummissjoni ġġorr ir-responsabilitá tal-prova.


