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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1017/2006 mressqa mis-Sur Adolfo Barrena Salces (Spanjol), dwar 
nuqqas ta’ valutazzjoni ta’ l-impatt ambjentali kif imiss ta’ proġetti ta’ 
urbaniżmu li se jkunu żviluppati fir-reġjun ta’Aragona

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkritika diversi proġetti ta’ urbaniżmu li għaddejjin jew ippjanati fir-reġjun 
ta’ Aragona (Spanja) waqt li jsostni li dawn kienu approvati mingħajr il-kunsiderazzjoni 
dovuta għall-ambjent jew għar-riskji fil-forniment ta’ l-ilma. Il-petizzjonant isostni li d-
dipartimenti ġenerali ta’ l-ippjanar urban maħluqa fuq il-bażi tal-liġi 11/1992 urew li 
mhumiex kapaċi jindirizzaw il-problemi mqanqla minn abbużi urbani li jwasslu għal żvilupp 
mhux ġustifikat. Il-petizzjonant jirreferi speċifikament għall-proġett El Pirineo Aragonés, li 
jikkonsisti f’ċentru ta’ l-iskijing u tliet korsi ġodda tal-golf li għandhom jinbnew fil-wied ta’ 
Castanesa kif ukoll għall-urbaniżmu tal-madwar ta’ Zaragoza. Il-petizzjonant isemmi r-
Rapport ta’ Fortou dwar l-abbuż allegat tal-Liġi dwar l-Art ta’ Valencia magħruf bħala l-
LRAU u jqis li fir-reġjun ta’ Aragona jeżistu problemi simili. Huwa jitlob lill-Parlament 
Ewropew biex jara li din is-sitwazzjoni tkun investigata. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar il-15 ta’ Mejju 2007. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-21 ta’ Settembru 2007.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant, il-Koordinatur Ġenerali f’Aragona tal-partit politiku "Izquierda Unida" 
(Xellug Magħqud), bagħat petizzjoni lill-Parlament Ewropew biex jilmenta dwar il-politika 
urbana żviluppata mill-Gvern Reġjonali ta’ Aragona (Spanja). Huwa jikkunsidra li r-“Rapport 
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Fourtou” dwar l-abbuż allegat tal-liġi ta’ l-art ta’ Valencia magħruf bħala l-LRAU (Liġi
6/1994 li Tirregola Attivitajiet ta’ Urbaniżmu – Ley Reguladora de la Actividad Urbanística)
u l-effett tiegħu fuq iċ-ċittadini Ewropej, jista’ jkun applikabbli wkoll għall-politika urbana 
tar-Reġjun ta’ Aragona .

Il-petizzjonant jispjega li hemm ħafna żviluppi urbani ppjanati li se jaffettwaw zoni
muntanjużi billi jeqirdu l-pajsaġġ u joħolqu problemi relatati mar-riżorsa ta’ l-ilma. Huwa 
jagħti bħala eżempju, il-proġett ippjanat fil-Wied ta’ Catanesa li jinkludi 2,300 dar, lukandi, 
parking, ski-lifts, u ski-runs, korsi tal-golf, eċċ.

Il-petizzjonant jispjega wkoll li hemm xi proġetti oħra qrib il-belt ta’ Zaragoza (Acampo 
Moncasi u Alto de la Muela) li jmorru kontra l-prinċipju ta’ żvilupp sostenibbli. Huwa jsostni 
li dawn il-proġetti ser jaffettwaw art iddedikata għall-agrikoltura u li ser ibiddlu l-identità ta’ 
l-irħula lokali.

Xi zoni oħra qrib Zaragoza (iz-zona industrijali ta’ Pla-Za, il-bażi ta’ l-ajru, Valdespartera, 
Montes de Morterro, eċċ) jistgħu wkoll ikunu affettwati minn żvilupp urban futur.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni għall-politika ta’ żvilupp urban fir-Reġjun ta’ Aragona li 
huwa jikkunsidra li mhuwiex f’armonija ma’ l-“iżvilupp bilanċjat ta’ l-art u l-ambjent”. Il-
Kummissjoni tindika li, skond il-prinċipju ta’ sussidjarjetà, Stati Membri huma responsabbli 
għall-istabbiliment tar-regoli tagħhom stess għall-immaniġġjar ta’ l-art waqt li jirrispettaw il-
liġi ambjentali tal-KE.

Minkejja l-fatti ppreżentati mill-petizzjonant, mhux possibbli li jkun stabbilit jekk hemmx xi 
ksur tal-liġi ambjentali tal-KE. Id-direttivi li jistgħu jkunu applikati għal dawn il-pjani jew 
proġetti huma:

- id-Direttiva 2001/42/KE 1 , id-Direttiva SEA (Valutazzjoni Ambjentali Strateġika), hija 
applikata għal dawk il-pjani u programmi li aktarx ikollhom effetti sinjifikanti fuq l-ambjent. 
Ippjanar ta’ Rħula u tal-kampanja u pjanti ta’ l-immaniġġjar ta’ l-użu ta’ l-art normalment 
ikunu jeħtieġu SEA jekk jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta’ l-Artikoli 2 u 3 u jekk l-ewwel att 
preparatorju formali seħħ wara l-21 ta’ Lulju 2004; 

- id-Direttiva 85/337/KEE2 kif emendata bid-Direttivi 97/11/KE3 u 2003/35/KE4 (Direttiva 
                                               
1Id-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2001 dwar il-valutazzjoni ta’ l-
effetti ta’ ċerti pjani u programmi fuq l-ambjent Ġurnal Uffiċjali L 197 tal-21.7.2001
2Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar il-valutazzjoni ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti 

pubbliċi u privati fuq l-ambjent. Ġurnal Uffiċjali L 175, 05/07/1985 
3Id-Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE tat-3 ta’ Marzu 1997 li temenda d-Direttiva 85/337/KEE dwar l-effetti ta’ 

ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent. Ġurnal Uffiċjali L 073, 14/03/1997 
4Id-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 li taħseb għall-
parteċipazzjoni pubblika rigward it-tiswir ta’ ċerti pjani u programmi marbuta ma’ l-ambjent u li temenda fir-
rigward ta’ parteċipazzjoni pubblika u aċċess għal ġustizzja Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE u 96/61/KE. 
Ġurnal Uffiċjali L 156, 25.6.2003.
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EIA) tagħmel provvediment għall-Valutazzjoni ta’ l-Impatt Ambjentali (EIA) ta’ ċerti 
proġetti. Proġetti inklużi fl-Anness I dejjem jeħtieġu EIA. Madankollu, proġetti ta’ żvilupp 
urban huma nklużi fl-Anness II. F’dan il-każ,  EIA jkun meħtieġ jekk ikun probabbli li 
jkollhom effetti sinjifikanti fuq l-ambjenti. Ir-responsabbiltà primarja biex ikun deċiż jekk dan 
ikunx il-każ tibqa’ ma’ l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru konċernat; 

- l-Istati Membri jridu jqisu wkoll l-effetti potenzjali ta’ pjani u proġetti fuq siti magħżula 
minn Stati Membri skond id-Direttivi 79/409/KEE u 92/43/KEE. Skond l-Artikolu 6 tad-
Direttiva 92/43/KEE, kwalunkwe pjan jew proġett li aktarx ikollu effett sinjifikanti fuq sit ta’ 
Natura 2000 irid ikun soġġett għal valutazzjoni xieraq ta’ l-implikazzjonijiet għas-sit 
minħabba r-raġunijiet ta’ konservazzjoni tas-sit. Fid-dawl tal-konklużjonijiet ta’ din il-
valutazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti jaqblu mal-pjan jew proġett biss wara li jkunu aċċertaw 
li dan ma jaffettwax b’mod avvers l-integrità tas-sit. F’każ ta’ valutazzjoni negattiva, il-pjan 
jew proġett jista’ biss jitwettaq fin-nuqqas ta’ soluzzjonijiet alternattivi, għal raġunijiet 
imperattivi ta’ interess pubbliku importanti, u li jieħdu l-miżuri kollha kumpensatorji 
meħtieġa biex jassiguraw li l-koerenza totali ta’ Natura 2000 tkun protetta.

Billi l-petizzjonant għamel referenza għall-iskarsezza possibbli tar-riżorsi ta’ l-ilma, għandu 
jkun ukoll spjegat li d-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma (WFD) 2000/60/KE1 toffri spazju 
biżżejjed biex ikunu megħluba kemm l-iskarsezza ta’ l-ilma kif ukoll nixfiet, l-iktar permezz 
ta’ l-istabbiliment ta’ strumenti xierqa li hawn fis-suq. Il-WFD tistabbilixxi l-ħtieġa għal pjani 
dettaljati ta’ l-użu tar-riżorsi ta’ l-ilma biex ikunu evitati soluzzjonijiet mhux sostenibbli u 
danni irriversibbli għall-ambjent, permezz ta’ l-iżvilupp ta’ Pjani ta’ Immaniġġjar tal-Baċir
tax-Xmara (RBMP). Skond il-WFD, l-ewwel RBMP ser ikun ippubblikat sa Diċembru 2009. 
Mill-2009 ’l hemm, kwalunkwe pjan jew programm li jkollu impatt fuq ir-riżorsi ta’ l-ilma 
jew il-kwalità ta’ l-ilma ser ikollu jkun koordinat mad-dispożizzjonijiet ta’ l-RBMP, biex 
hekk, il-miri ambjentali tal-WFD jkunu jistgħu jintlaħqu.

Ta’ min jinnota wkoll li, qabel ma tingħata l-awtorizzazzjoni għal proġett, jew qabel l-
adozzjoni ta’ pjan, hija r-responsabbiltà ta’ l-awtoritajiet nazzjonali li jassiguraw l-
applikazzjoni korretta tal-liġi ambjentali Ewropea. Huma jridu jassiguraw li l-effetti kollha 
avversi marbuta ma’ kwalunkwe infrastruttura tal-provvista ta’ l-ilma addizzjonali jkunu 
kollha tqiesu għal kollox. 

Huwa wkoll ċar li l-ippjanar ta’ l-użu ta’ l-art huwa wieħed mill-istrumenti ewlenin ta’ l-użu 
ta’ l-ilma. Skond il-komunikazzjoni dwar l-iskarsezza ta’ l-ilma u n-nixfa adottata fit-18 ta’ 
Lulju 2007, infrastruttura tal-provvista ta’ l-ilma addizzjonali għandha tkun ikkunsidrata biss 
bħala għażla meta l-għażliet l-oħrajn kollha jkunu ġew ikkunsidrati, inkluża politika dwar l-
ipprezzar effettiv ta’ l-ilma u alternattivi ta’ ffrankar ta’ ilma effiċjenti għall-prezz tagħhom u 
effiċjenza mtejba fl-użu ta’ l-ilma.  

Konklużjoni

                                                                                                                                                  

1  ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1-73
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Il-Kummissjoni tixtieq ittenni li l-immaniġġjar ta’ l-art jaqa’ fi ħdan il-qasam ta’ kompetenza 
ta’ l-Istati Membri. Il-Kummissjoni ma tistax tidentifika xi ksur tal-liġi tal-Komunità
Ambjentali f’dan l-istadju. Jekk il-petizzjonant jikkomunika informazzjonai addizzjonali dwar 
xi wieħed mill-aspetti hawn fuq imsemmija lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, il-Kummissjoni 
allura tkun tista’ terġa’ teżamina l-każ.


