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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0056/2007, mressqa minn Jesús Pons Vidal (ta' nazzjonalità Spanjola), 
f’isem l-Associació per a la protecció mediambiental de l’Atzúbia GELIBRE,
dwar l-urbanizzazzjoni mingħajr raġuni f’Adsubia (Alicante) u l-impatt 
detrimentali li jista’ jkun hemm fuq iz-zona protetta ta’ Marjal Pego -Oliva

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkontesta t-tliet proġetti ġodda ta’ żvilupp urban li se jiġu implimentati fil-
muniċipalità ta’ Adsubia (Alicante). Il-petizzjonant iqis li t-tliet proġetti se jikkawżaw 
urbanizzazzjoni żejda f’din iz-zona (1958 dar ġdida) u se jħallu impatt ħażin fuq ix-xmara 
Bullent u z-zona umda ta’ Marjal Pego - Oliva, zona mħarsa minn RAMSAR. Il-petizzjonant 
isostni li l-urbanizzazzjoni li seħħet dan l-aħħar tqajjem dubji serji dwar is-sostenibbiltà tal-
ġbir u t-tqassim ta’ l-ilma u għaldaqstant aktar żvilupp se jkompli jgħarraq is-sitwazzjoni. Il-
petizzjonant jikkontesta l-istudju dwar l-impatt ambjentali li sar sa issa, waqt li jitlob lill-
Parlament Ewropew biex jara li titwettaq evalwazzjoni sewwa. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar it-22 ta’ Mejju 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar id-29 ta’ Novembru 2007.

Sommarju tal-fatti

Il-petizzjonant iqis id-deċiżjoni ta’ l-awtoritajiet lokali ta’ Atzubia li japprovaw tliet proġetti 
ta’ żvilupp urban qrib taz-zona naturali umda ta’ "Marjal de Pego – Oliva" (Alicante) bħala li 
tmur kontra l-obbligi stipulati skond id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 
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1985 dwar l-evalwazzjoni ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent 1

(Direttiva EIA) kif emendata, id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar 
il-konservazzjoni ta’ l-għasafar selvaġġi2 ("Direttiva ta’ l-Għasafar") u d-Direttiva tal-Kunsill 
92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna u l-
flora selvaġġi3 ("Direttiva tal-Ħabitats").

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jemmen li l-ammont ta’ riżorsi ta’ l-ilma li se jużaw dawn il-proġetti għandu 
jirriżulta f’effetti detrimentali għal speċi u ħabitats naturali importanti mħarsa skond id-
Direttiva tal-Ħabitats.

Il-petizzjonant jisħaq li l-mira aħħarija tal-proġett hija waħda ekonomika u ma tikkunsidrax l-
għanijiet ta’ konservazzjoni taz-zona, kif imħarsa skond id-Direttiva ta’ l-Għasafar u d-
Direttiva tal-Ħabitats.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 

Il-Kummissjoni hija konxja tal-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjoni, li huma wkoll is-suġġett 
ta’ ilment introdott mill-istess assoċjazzjoni u rreġistrat mill-Kummissjoni taħt in-numru ta’ 
referenza 2006/4227.

Fir-rigward tad-Direttiva 85/337/KEE kif emendata mid-Direttivi 97/11/KE4 u 2003/35/KE5, 
il-proġetti ta’ żvilupp urban jaqgħu taħt is-Sezzjoni 10 b) ta’ l-Anness II. Għall-proġetti 
mniżżla f’dan l-anness, l-Istati Membri għandhom jiddeċiedu, permezz ta’ eżaminazzjoni każ 
b’każ jew permezz ta’ limiti jew kriterji stabbiliti mill-Istat Membru, u billi jikkunsidraw il-
kriterji ta’ l-Anness III, jekk il-proġett għandux isir suġġett għal evalwazzjoni b’konformità 
ma’ l-Artikoli 5 sa 10 tad-Direttiva 85/337/KEE kif emendata.

Eżaminazzjoni preliminari identifikat is-sit għall-proġetti ta’ żvilupp urban bħala li kien qrib 
tas-Sit ta’ interess Komunitarju (SIC) u z-Zona ta’ Protezzjoni Speċjali (SPA) ES0000147 
“Marjal de Pego - Oliva”.

Il-Kummissjoni turi li skond l-Artikoli 6§3 u 4 tad-Direttiva tal-Ħabitats, 'kwalunkwe pjan 
jew proġett li m’huwiex marbut direttament ma’, jew li m’huwiex neċessarju għall-
immaniġġjar tas-sit, iżda li x’aktarx ikollu effett sinjifikanti fuqu, jew individwalment jew 
inkella f’kombinazzjoni ta’ pjanijiet jew proġetti oħrajn, għandu jkun soġġett għal 
evalwazzjoni xierqa ta’ l-implikazzjonijiet tiegħu għas-sit minħabba l-objettivi tal-
konservazzjoni tas-sit. Fid-dawl tal-konklużjonijiet ta’ l-evalwazzjoni ta’ l-implikazzjonijiet 
għas-sit u soġġett għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 4, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom jaqblu mal-pjan jew proġett biss wara li jkunu aċċertaw ruħhom li dan mhux se 

                                               
1  Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-evalwazzjoni ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti 
pubbliċi u privati fuq l-ambjent. ĠU L 175, 05.07.1985
2 Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE dwar il-konservazzjoni ta’ għasafar selvaġġi. ĠU L 103, 25.4.1979, pġ. 1–18
3 Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi. ĠU 
L 206 22.07.1992 pġ.7
4 Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE tat-3 ta’ Marzu 1997 li temenda d-Direttiva 85/337/KEE. ĠU L 073, 14.03.1997
5 Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003. ĠU L 156, 25.6.2003
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jaffettwa b’mod avvers l-integrità tas-sit konċernat u, jekk ikun xieraq, wara li jkunu kisbu l-
opinjoni tal-pubbliku ġenerali. 

Jekk, minkejja evalwazzjoni negattiva ta’ l-implikazzjonijiet għas-sit u fin-nuqqas ta’ 
soluzzjonijiet alternattivi, madankollu pjan jew proġett ikollu jsir minħabba raġunijiet 
imperattivi ta’ interess pubbliku, inklużi dawk ta’ natura soċjali jew ekonomika, l-Istat 
Membru għandu jieħu l-miżuri kollha ta’ kumpens meħtieġa sabiex jassigura li tiġi mħarsa l-
koerenza totali tan-Natura 2000. L-Istat Membru konċernat għandu jgħarraf lill-Kummissjoni 
bil-miżuri ta’ kumpens adottati.

Fejn is-sit konċernat jilqa’ fih tip ta’ ħabitat naturali ta’ prijorità u/jew speċi ta’ prijorità, l-
uniċi konsiderazzjonijiet li jistgħu jitqajmu huma dawk relatati mas-saħħa tal-bniedem jew 
mas-sigurtà pubblika, konsegwenzi ta’ benefiċċju u ta’ importanza ewlenija għall-ambjent 
jew, wara opinjoni mill-Kummissjoni, raġunijiet imperattivi oħrajn ta’ interess pubbliku aktar 
importanti. 

Id-dispożizzjonijiet imsemmija fuq huma applikabbli mhux biss għal Siti ta’ Importanza 
Komunitarja iżda wkoll għal Zoni ta’ Protezzjoni Speċjali permezz ta’ l-Artikolu 7 tad-
Direttiva tal-Ħabitats.

Konklużjonijiet

Fil-qafas ta’ din il-mistoqsija, il-Kummissjoni kkuntattjat lill-awtoritajiet Spanjoli biex titlob 
il-kummenti tagħhom rigward il-konformità mad-Direttiva tal-Ħabitats, id-Direttiva ta’ l-
Għasafar u d-Direttiva EIA. It-tweġiba ta’ dawn ta’ l-aħħar bħalissa qegħda tiġi evalwata. Il-
Kummissjoni m’għandhiex tonqos milli tgħarraf lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet bir-riżultat 
ta’ l-investigazzjoni. 


