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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1324/2007 ippreżentata minn Ana María Calfat Busquets, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, f’isem “Plataforma Salvem La Real”, dwar il-
kostruzzjoni ta’ sptar f’zona li tippreżenta periklu ta’ għargħar f’Palma de 
Mallorca

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tipprotesta għal pjanijiet ta’ bini ta’ sptar fuq il-proprjetà magħrufa bħala Ca 
N’Espases Vell f’Palma de Mallorca. Hija tqis il-proġett bħala illegali, minħabba li s-sit, 
b'mod li jista’ jintwera, jinsab f’riskju ta’ għargħar. Bħala evidenza, hija tehmeż rapport 
ġeoloġiku u kopja ta’ pjan mill-Kunsill tal-Belt ta’ Palma de Mallorca dwar żoni idroloġiċi ta’ 
protezzjoni, li jinnomina s-sit ippjanat għall-isptar bħala żona li tippreżenta periklu ta’ 
għargħar. Il-petizzjoni hi akkumpanjata minn preżentazzjonijiet PowerPoint, kopji tal-
korrispondenza tal-petizzjonanta mal-awtoritajiet lokali u ritratti tax-xogħol ta’ bini u tas-siti 
kulturali li jinsabu f’periklu minħabba l-proġett. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

Il-petizzjonanta tipprotesta għal pjanijiet ta’ bini ta’ sptar fuq il-proprjetà magħrufa bħala Ca 
N’Espases Vell f’Palma de Mallorca. Hija tqis il-proġett bħala illegali, minħabba li s-sit, 
b’mod li jista’ jintwera, jinsab f’riskju ta’ għargħar. Bħala evidenza, hija tehmeż rapport 
ġeoloġiku u kopja ta’ pjan mill-Kunsill tal-Belt ta’ Palma de Mallorca dwar zoni idroloġiċi ta’ 
protezzjoni, li jinnomina s-sit ippjanat għall-isptar bħala zona li tippreżenta periklu ta’ 
għargħar. Il-petizzjoni hi akkumpanjata minn preżentazzjonijiet PowerPoint, kopji tal-
korrispondenza tal-petizzjonanta mal-awtoritajiet lokali u ritratti tax-xogħol ta’ bini u tas-siti 
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kulturali li jinsabu f’periklu minħabba l-proġett. 

Id-Direttiva l-ġdida 2007/60/KE1 adottata, dwar l-istima u l-immaniġġjar tar-riskji tal-għargħar
titlob lill-Istati Membri biex jagħmlu evalwazzjoni preliminari għar-riskju ta’ għargħar (sal-
2011), mapep ta’ periklu u mapep ta’ riskju ta’ għargħar (sal-2013) kif ukoll l-ippjanar għal 
miżuri biex jitnaqqsu r-riskji li dawn ikollhom fuq is-saħħa tal-bniedem, l-attività ekonomika u l-
ambjent (sal-2015) u, għal dan tal-aħħar, id-direttiva tippreskrivi proċess ta’ konsultazzjoni 
pubblika magħmula bir-reqqa. Madankollu, skont dawn id-dati ta’ skadenza, dawn il-ħtiġiet ma 
jorbtux mal-liġi Komunitarja, u d-data ta’ skadenza biex l-Istati Membri jittrasponu d-direttiva 
fil-liġi nazzjonali hija s-26 ta’ Novembru 2009. Id-Direttiva lanqas ma tippermetti b’mod 
espliċitu li jkun hemm kostruzzjoni f’zoni magħrufa bħala dawk li jinsabu f’riskju ta’ għargħar, 
għalkemm l-Istati Membri jridu jikkunsidraw l-ippjanar tal-ispazju u l-użu tal-art fil-pjanijiet 
tagħhom ta’ mmaniġġar tar-riskju ta’ għargħar.

Wieħed għandu jinnota li l-għan ewlieni tad-direttiva huwa li jitnaqqsu l-konsegwenzi negattivi
għas-saħħa tal-bniedem, l-ambjent, il-wirt kulturali u l-attività ekonomika li huma assoċjati mal-
bniedem. Għalhekk, il-Kummissjoni, tassumi li l-evalwazzjonijiet u l-pjanijiet relevanti tal-
ġejjieni se jikkunsidraw  l-aspetti kollha ta’ protezzjoni, l-istat ta’ preparazzjoni u l-prevenzjoni 
minn konsegwenzi negattivi assoċjati mal-għargħar fir-rigward ta’ infrastruttra ta’ dan it-tip, jekk 
jiġi deċiż li din il-kostruzzjoni se tirriżulta f’dik li hija zona ta’ riskju ta’ għargħar, skont il-
materjal li hemm provdut.

Direttiva 85/337/KEE2 kif emendata bid-Direttiva 97/11/KE3 u Direttiva 2003/35/KE4, 
magħrufa bħala l-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali (id-Direttiva EIA) tagħmel dispożizzjoni 
għall-istudju ta’ ċerti proġetti. Proġetti għall-bini ta’ sptar jistgħu jiżdiedu f’Anness II. Hemm 
bżonn ta’ studju, jekk il-proġetti x’aktarx se jkollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent permezz 
ta’ proċess magħruf bħala skrining ibbażat fuq limiti jew kriterji li jinsabu f’anness III tad-
direttiva. Ir-responsabiltà primarja biex jiġi determinat jekk dan huwiex il-każ jew le, taqa’ 
fuq l-awtorità kompetenti fl-Istat Membru konċernat.

Abbażi tal-informazzjoni li hemm, m’hemm l-ebda indikazzjoni ta’ ksur attwali tad-
dispożizzjonijiet tal-Liġi Ambjentali KE.
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