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Suġġett: Petizzjoni 0070/2007 mressqa mill-Asociacion de Vecinos de Hondón de 
las Nieves (ta' nazzjonalità Spanjola), dwar urbanizzazzjoni eċċessiva u 
impatt detrimentali li jista’ jkun hemm fuq l-ambjent f’Hondón de las 
Nieves (Alicante)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jargumenta kontra d-deċiżjoni ta’ l-awtoritajiet lokali biex jimplimentaw tmien 
proġetti ta’ urbanizzazzjoni f’Hondón de las Nieve (Alicante). Il-petizzjonant isostni li l-
pjanijiet, li jinsabu fi stadji differenti tal-proċess ta’ awtorizzazzjoni, ser jiġġeneraw 
urbaniżazzjoni eċċessiva b’impatt detrimentali kemm fuq l-ambjent naturali tal-madwar kif 
ukoll fuq ir-riżorsi u l-forniment ta’ l-ilma. Il-petizzjonant huwa tal-fehma li l-leġiżlazzjoni 
dwar l-evalwazzjoni ta’ l-impatt ambjentali u l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni ma kinux 
qegħdin jiġu osservati kif suppost. Il-petizzjonant qiegħed jitlob lill-Parlament Ewropew biex 
jinvestiga s-sitwazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar it-30 ta’ Mejju 2007. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).

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

I. Il-Petizzjoni

Il-petizzjonant jispjega li bħalissa qed jitħejja abbozz ta’ Pjan Urban Ġenerali u qed jesprimi 
t-tħassib tiegħu li dan jippreċedi estensjoni ta’ art għall-bini li ser tirriżulta f’żieda sinjifikanti 
ta’ djar fil-belt ta’ Hondón de las Nieves, Provinċja ta’ Alicante  (Spanja). Skond il-
petizzjonanti, huwa probabbli li jiġu kkaġunati effetti negattivi fuq l-ambjent u, b’mod 
partikolari, fuq ir-riżorsi.
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II. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 

M’huwiex possibbli li jkun skopert xi ksur tal-leġislazzjoni ambjentali tal-KE minħabba li:

a) Il-pjan innifsu jista` jkun soġġett għal Evalwazzjoni Ambjentali Strateġika skond Direttiva
2001/42/KE[1], dwar l-evalwazzjoni ta’ l-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent, 
bħala kondizzjoni minn qabel għall-approvazzjoni tiegħu;

b) Il-proġetti individwali ser ikollhom isegwu l-proċeduri stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill
85/337/KEE tas-27 Ta’ Ġunju 1985[2], dwar l-evalwazzjoni ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti 
pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif immodifikata mid-Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE u d-
Direttiva tal-Parlament u tal-Kunsill 2003/35.

Ser ikun fi ħdan il-qafas tal-proċeduri msemmija hawn fuq li kwalunkwe effetti li x’aktarx 
ikun hemm fuq l-ambjent għandhom ikunu identifikati, imminimizzati u evitati.

III. Konklużjoni

F’dan l-istadju ta’ ippjanar bikri, il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika l-ebda ksur tal-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-KE. F’każ li tiġi ppreżentata xi informazzjoni addizzjonali li 
tindika ksur possibbli, imbagħad ovvjament il-Kummissjoni tkompli tevalwa s-sitwazzjoni.
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