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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0727/2006 mressqa minn Dr István Farkas (ta' nazzjonalità Ungeriża), f'isem 
'Magyar Természetvédők Szövetsége' (Is-Soċjetà Nazzjonali Ungeriża tal-
Konservazzjonisti), dwar self mogħti kontra l-prinċipji tal-Komunità mill-Bank 
Ewropew ta’ l-Investiment għall-bini ta’ ċentru kummerċjali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ir-rikorrent jipprotesta kontra l-għoti ta’ self ta’ bosta miljuni ta’ ewro mill-Bank Ewropew ta’ 
l-Investiment għall-bini ta’ żewġ ċentri kummerċjali fl-Ungerija, inkluż iċ-Ċentru Árkád 
f’Győr. Fl-opinjoni tiegħu, dawn iċ-ċentri kummerċjali m’huma xierqa xejn għall-ħtiġijiet 
tan-nies u jgħarrqu ċ-ċansijiet għal ħajja sostenibbli fil-belt, minn banda għax indirettament, 
dawn jikkawżaw tniġġis minħabba traffiku dejjem ikbar u fl-istess ħin inaqqsu n-numru ta’ 
spazji ħodor, u parzjalment minħabba li ħafna min-negozji li jinsabu f’dawn iċ-ċentri huma 
ta’ sidien barranin u b’hekk jagħmlu ħsara lin-negozjanti lokali. Skond ir-rikorrent, l-għoti ta’ 
self għall-bini ta’ proġett bħal dan imur kontra l-istatut tal-EIB, li fih hemm miktub li proġetti 
privati jistgħu jirċievu fondi jekk ma hemm ebda sors ieħor ta’ fondi disponibbli għalihom, u 
jikser is-Sitt Programm ta’ Azzjoni Ambjentali ta’ l-UE, minħabba li l-evalwazzjonijiet ta’ l-
impatti ambjentali ma kinux adegwati, u l-proġett mhuwiex fl-interess ta’ stil ta’ ħajja li jibża’ 
għas-saħħa. Ir-rikorrent, jitlob lill-Parlament Ewropew sabiex jinvestiga l-iffinanzjar tal-
proġett u sabiex jieħu azzjoni biex jimpedixxi l-iffinanzjar ta’ investimenti li jmur kontra l-
Istatut tal-EIB.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar l-1 ta’ Frar 2007. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-5 ta’ Mejju 2007.

I. Is-self
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Il-proġett ECE ARCADES huwa magħmul minn ħames ċentri kummerċjali f’erba’ pajjiżi: il-
Polonja, ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja u l-Ungerija (ċentru wieħed f’Pécs u l-ieħor 
f’Györ). Il-Kuntratt ta’ l-Iffinanzjar għaż-żewġ proġetti fl-Ungerija għadu ma ġiex iffirmat.

II. Kwistjonijiet ambjentali

Il-proġett huwa parti minn pjan ta’ rijabilitazzjoni urbana usa’ (xi 15ha) u sforz biex jagħti l-
ħajja mill-ġdid u biex tkun evitata d-deżertifikazzjoni ta’ żona urbana/sit mitluq (ex fabbrika 
ta’ vetturi kbar RAB Rt.). Il-bidla minn produzzjoni industrijali għal attivitajiet ta’ servizz li 
jappoġġjaw l-iżvilupp u li jtejbu l-ġibda globali ta’ żoni urbani qegħda tnaqqas il-ħoss 
industrijali u t-tniġġis ta’ l-arja li kien hemm qabel u qegħda ttejjeb l-impatt viżiv u s-sigurtà 
taż-żona tal-madwar meta mqabbla ma’ sit mitluq abbandunat.

Il-Valutazzjoni ta’ l-Impatt Ambjentali (EIA) intemmet u fil-proġett ġew introdotti miżuri 
xierqa ta’ taffija. Wara l-proċedura ta’ l-EIA u kif meħtieġ mill-pjanijiet ta’ żvilupp urban tal-
muniċipalità, għall-implimentazzjoni tal-proġett, huwa meħtieġ permess tal-bini mill-awtorità 
lokali kompetenti, li jista’ jingħata biss jekk ikun inħareġ permess ambjentali ibbażat fuq it-
tisjib ta’ proċedura ta’ l-EIA. 
L-applikazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi d-Direttiva ta’ l-‘EIA’ 
(Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent kif emendata bid-Direttivi 97/11/KE u 2003/35/KE) tista’ biss tiġi vverifikata b’mod 
raġonevoli  mill-istituzzjonijiet amministrattivi u – jekk ikun hemm bżonn – ġudizzjarji fuq 
livell nazzjonali li għandhom kemm, l-għarfien neċessarju kif ukoll il-prattika tad-
dispożizzjonijiet legali nazzjonali rispettivi li għandhom jiġu osservati kif ukoll għarfien sħiħ 
ta’ l-ambjent lokali tas-sit tal-proġett. 
Il-petizzjoni tissuġġerixxi li kien hemm ksur tar-rekwiżiti leġiżlattivi nazzjonali, madankollu 
ma tinformaniex fuq il-miżuri mibdija mir-rikorrent sabiex jagħmel, per eżempju, rikors għal 
arbitraġġ legali jew għal sentenzi tal-qrati sabiex jikkoreġi l-allegat ksur ta’ liġijiet ambjentali.  

Madankollu, skond l-EIB, għandu jsir emfażi fuq dawn l-elementi:

- Minħabba li ċ-ċentru kummerċjali f’Györ jinsab fi trijangolu ta’ toroq prinċipali tal-belt, 
linji tat-trams u tal-ferrovija, huwa diffiċli li wieħed jattribwixxi t-tniġġis ta’ l-arja u t-
tniġġis bil-ħoss għaċ-ċentru kummerċjali. Wieħed jista’ jargumenta wkoll li, billi 
jipprovdi spazju għall-parkeġġ konsiderevoli għaċ-ċentru kummerċjali li jinsab qrib iċ-
ċentru tal-belt, il-proġett inaqqas il-problema tat-traffiku u dik tal-parkeġġ fiċ-ċentru tal-
belt – b’hekk inaqqas it-tniġġis ta’ l-arja u t-tniġġis bil-ħoss (l-erja pedonali hija madwar 
10 minuti mixi ’l bogħod u ċ-ċentru kummerċjali huwa servut tajjeb mit-trasport 
pubbliku). Żona apposta b’siġar u pjanti bejn il-bini u żoni urbani oħra itejjbu aktar il-
kwalità tal-ħajja fil-belt.

- ECE – il-promotur tal-proġett – għandu rekord tajjeb kemm ta’ disinni sbieħ, 
implimentazzjoni u ġestjoni fuq perjodu ta’ żmien twil ta’ malls kummerċjali bħal dawn, 
b’mod konformi kemm ma’ l-awtoritajiet lokali li jippjanaw il-belt kif ukoll ta’ kerrejja 
ta’ ħwienet bl-imnut ta’ daqs u ta’ oriġini differenti.

- Ir-referenza tal-NGO's għal żona residenzjali hija waħda preġudikata, minħabba li ċ-
ċentru kummerċjali ta’ Györ huwa mibni f’żona li qabel kienet iddedikata għal użu 
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industrijali, li fiha, kellhom jitwaqqgħu xi fabbriki antiki. Dan il-proġett se 
jikkontribwixxi għall-irkupru ta’ siti industrijali, għal użu aktar sikur u attraenti taż-żona 
konċernata u għaż-żoni urbani tal-madawar.

III. Impatt negattiv fuq in-negozjanti lokali

Wieħed irid joqgħod attent li ma jħawwadx it-terminu shopping malls ma’ hypermarkets
b’erja kbira, li jispeċjalizzaw f’ċerti prodotti. Ċentri kummerċjali jew shopping malls huma 
aċċessibbli s-sena kollha u jkunu ppożizzjonati f’toroq ewlenin b’servizz ta’ ġestjoni li jieħu 
ħsieb ix-xogħol ta’ kuljum u l-attrazzjoni għal firxa wiesgħa ta’ bejjiegħa bl-imnut differenti. 
Huma l-forma moderna tal-kunċetti ta’ gallaries jew arcades ġewwa l-ibliet li żviluppaw 
hekk kif qaleb is-seklu 19 u, jekk amministrati tajjeb, huma wkoll żona ta’ ħajja soċjali u ta’ 
attrazzjoni fil-belt. 

Il-modernizzazzjoni ta’ infrastrutturi ta’ bejgħ bl-imnut, b’mod konformi mal-pjanijiet ta’ 
żvilupp urban tar-raħal, jikkontribwixxu għall-isforzi ta’ koeżjoni soċjali u ekonomika fl-
Unjoni Ewropea, wieħed mill-miri ewlenin li l-EIB qiegħed jappoġġja.

Iċ-ċentru kummerċjali jipprovdi faċilitajiet u infrastrutturi għal ħwienet li jbiegħu bl-imnut 
mikrija. Xi 125 ħanut żgħir b’taħlita differenti ta’ dritt ta’ pussess minn intrapriżi lokali, 
SMEs, għal bejjiegħa bl-imnut nazzjonali u internazzjonali, qegħdin jokkupaw l-ispazju ta’ 
bejgħ bl-imnut taċ-ċentru kummerċjali. Din it-taħlita tiffaċilita l-intergazzjoni ta’ l-ekonomiji 
Ewropej permezz ta’ aċċess trasparenti u faċli ta’ oġġetti. Dan qiegħed iżid l-attrazzjoni ta’ 
rħula ta’ daqs medju (Györ għandu madwar 130 000 abitant), u qiegħed joħloq impjiegi 
b’mod dirett jew indirett. L-erjas tal-ħwienet huma mikrijin kollha b’infrastruttura sħiħa u 
b’servizzi ta’ appoġġ (eż. ilma, elettriku, rimi ta’ skart/drenaġġ u sigurtà), b’hekk bejjiegħa bl-
imnut u produtturi domestiċi żgħar għandhom l-opportunità li joffru l-prodotti tagħhom lill-
konsumaturi fir-raħal, mingħajr il-piż ta’ investiment bil-quddiem f’tajn u brikks, jew li jitilfu 
l-ħin fuq attivitajiet li mhumiex parti ewlenija tan-negozju tagħhom.

IV. Konformità ma’ l-Istatut tal-EIB

Skond il-valutazzjoni tal-korpi kompetenti tal-Bank, il-finanzjar ta’ dan il-proġett huwa 
konformi ma’ l-Artikolu 267 tat-Trattat tal-KE. Fir-rigward tal-konformità tal-finanzjar tal-
proġett ma’ l-Istatut tal-EIB, li, fl-Artikolu 18, jgħid li "Fil-qafas tal-kompitu stabbilit fl-
Artikolu 267 ta’ dan it-Trattat, il-Bank għandu jagħti self lill-membri tiegħu jew lill-impriżi
privati jew pubbliċi għal proġetti ta’ investiment li għandhom jitwettqu fit-territorji Ewropej 
ta’ Stati Membri, sal-limitu li l-fondi ma jkunux disponibbli minn fonti oħrajn b’termini 
raġjonevoli", mhuwiex ċar fuq liema bażi, il-plaintiff huwa f’pożizzjoni li jassumi li 
“għallinqas 95 fil-mija taċ-ċentri kummerċjali tal-ECE jistgħu jinbnew mingħajr self mill-
EIB, bħaċ-ċentri kummerċjali ta’ investituri oħra". Fl-opinjoni tal-Bank, suppożizzjoni bħal 
din jista’ jkollha bażi soda biss, li kieku kienet ibbażata fuq għarfien fil-fond tas-sitwazzjoni 
finanzjarja tal-promotur tal-proġett u tal-kompetituri kollha tiegħu, dettalji li intrapriżi privati 
ma jagħmlux disponibbli għall-pubbliku in ġenerali.

Il-Bank ivvaluta l-valur ekonomiku tal-proġett u sabu li huwa wieħed pożittiv (il-proġetti 
kollha jeħtieġu jiġu vvalutati fir-rigward tal-vijabilità ekonomika, finanzjarja, teknika u 
ambjentali tagħhom). 
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Minħabba li normalment, l-EIB qatt ma jislef aktar minn 50% ta’ kemm jiswa proġett, u 
f’ħafna każijiet ferm inqas, il-proġetti kollha li jappoġġja huma parzjalment iffinanzjati minn 
sorsi oħra. Ir-rwol tal-Bank huwa li jħeġġeġ l-investiment kapitali li jippromwovi l-miri 
politiċi ta’ l-UE. Il-kontribuzzjoni tiegħu hija li jiffaċilita u li jagħmel ir-realizzazzjoni ta’ 
proġetti ta’ prijorità bħal dawn aktar faċli. Fil-każ tal-proġett ECE ARCADES fl-Ungerija, il-
Bank qiegħed jappoġġja l-investiment, minħabba li se jġib miegħu titjib sinifikanti fl-ambjent 
urban ta’ Györ. It-titjib ta’ l-ambjent urban u tal-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini fil-bliet u l-
konurbazzjonijiet huwa konformi mal-linji politiċi ambjentali ta’ l-UE.
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