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AVVIŻ LILL-MEMBRI
Suġġett: Petizzjoni 0470/2006 mressqa minn Juliana Chaves (ta' nazzjonalita' Spanjola), 

f’isem l-'Amics de la Tierra - Eivissa', b’10 849 firma, dwar l-effett fuq l-ambjent 
tal-proġetti tal-awtoritajiet lokali għall-bini ta’ awtostrada fuq il-gżira ta’ Ibiża 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, f’isem l-assoċċjazzjoni 'Amics de la Tierra - Eivissa', tikkritika l-pjanijiet tal-
awtoritajiet lokali ta’ Ibiża sabiex jibnu numru ta’ awtostradi fuq il-gżira ta’ Ibiża. Il-
petizzjonanta hija tal-fehma li l-proġetti se jiżviluppaw netwerk tal-awtostrada li mhix se tkun 
xierqa għad-daqs tal-gżira u tisfida l-effett li dawn se jħallu fuq l-ambjent (inkluż iż-żoni 
protetti taħt il-konvenzjoni RAMSAR). Il-petizzjonanta tikkuntesta wkoll xi deċiżjonijiet 
amministrattivi fir-rigward tal-implimetazzjoni ta’ dawn il-proġetti li rriżultaw f’xi 
esproprjazzjonijiet ta’ inċertezza legali. Il-petizzjonanta titlob lill-Parlament Ewropew sabiex 
jinvestiga s-sitwazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar il-31 ta’ Ottubru 2006. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-1 ta’ Ġunju 2007.

Il-petizzjonanta tikkunsidra l-pjan Eivissa tal-awtoritajiet lokali sabiex jinbnew numru ta’ 
awtostradi fuq il-gżira bħala wieħed li mhux xieraq u bħala theddida għall-ambjent lokali.

Il-petizzjonanta tirreferi għat-tweġiba mogħtija għall-Mistoqsija bil-Miktub P-2048/06 fejn il-
Kummissjoni Ewropea ħadet ir-responsabbiltà biex tikkuntattja lill-awtoritajiet Spanjoli 
sabiex ikomplu jinvestigaw il-kwistjonijiet li tqajmu fir-rigward tal-liġi ambjentali rilevanti 
tal-Komunità.
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Il-Kummissjoni talbet il-kummenti tal-awtoritajiet kompetenti dwar il-fatti li qamu fil-
Mistoqsija bil-Miktub ta’ hawn fuq, kif ukoll fi tnejn oħra (E-3032/06 u E-2813/06) u diversi 
lmenti li saru minn individwi mal-Kummissjoni.

Skont din l-informazzjoni kollha, l-iskema tal-kostruzzjoni tal-awtostrada tista’ taffettwa 
avversament liż-Żona ta’ Protezzjoni Speċjali (SPA) u s-Sit ta’ Interess Komunitarju 
pproponut (pSCI) 'Ses Salines d'Eivissa i Formentera' u s-Sit ta’ Interess Komunitarju 
pproponut (pSCI) 'Serra Grossa', u l-wirt kulturali u storiku tal-gżira. Preżumibbilment, il-
proġett se jkun soġġett għall-proċedura simplifikata tal-EIA (Aġenzija Ambjentali għall-
Investigazzjoni).

Għat-tweġiba tat-talba tal-Kummissjoni għall-informazzjoni, f’Diċembru 2006 l-awtoritajiet 
Spanjoli ħarġu rapport dettaljat.

Dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-Ħabitats1, 92/43/KEE, il-Kummissjoni hija tal-
fehma li l-proġetti 'Desdoblamiento de la segunda ronda de Eivissa' u 'Desdoblamiento de la 
carretera Eivissa-Sant Antoni' mhux se jkollhom effetti negattivi fuq is-siti ta’ Natura 2000. 
Dwar il-proġett 'Nuevo acceso al aeropuerto de Eivissa', il-Kummissjoni hi li l-emenda ta’ dan 
il-proġett, li kien jeħtieġ modifikazzjoni fis-sistema tad-drenaġġ, tassigura li l-proġett mhux 
suppost li se jkollu effett negattiv fuq is-sit 'Ses Salines d'Eivissa i Formentera'. Għaldaqstant, 
jidher li l-proġetti kienu soġġetti għal eżamijiet xierqa fi qbil mad-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats u li ġew ikkunsidrati miżuri xierqa ta’ protezzjoni.

Dwar il-konformita' mal-obbligazzjonijiet stipulati skont id-Direttiva 85/337/KEE2 tas-27 ta’ 
Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif 
emendati permezz tad-Direttiva 97/11/KE3 u d-Direttiva2003/35/KE4, il-Kummissjoni għadha 
ma ffinalizzatx l-analiżi tagħha.

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar ir-riżultat aħħari ta’ 
din l-investigazzjoni.

4. Risposta ulterjuri tal-Kummissjoni, li waslet nhar id-19 ta’ Ġunju 2009.

Fil-komunikazzjoni preċedenti, il-Kummissjoni rrappurtat li l-proġetti suġġetti għal din il-
petizzjoni għaddew mill-evalwazzjonijiet adattati skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6(3) 
tad-Direttiva dwar il-Ħabitats5 u li l-miżuri protettivi rilevanti kienu ġew meqjusa.
Dak iż-żmien, il-Kummissjoni wiegħdet li tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar ir-
riżultat finali ta' din l-investigazzjoni meta tkun lestiet l-evalwazzjoni tagħha rigward il-
konformità mal-obbligi stipulati skont id-Direttiva 85/337/KEE6 tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar 
l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif emendati permezz tad-

                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7-50
2 ĠU L 175, 5.7.1985
3 ĠU L 073 14.3.1997
4 ĠU L 156, 25.6.2003
5 ĠU L 206 22.07.1992
6 ĠU L 175, 5.7.1985
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Direttiva 97/11/KE1 u d-Direttiva2003/35/KE2.
Kif spjegat lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-24 ta' Ġunju 2008, meta l-karatteristiċi tekniċi 
tax-xogħlijiet jiġu meqjusa (it-twessigħ tat-triq Eivissa-Sant Antoni; aċċess ġdid għall-
Ajruport u t-twessigħ tat-tieni Ring ta' Eivissa), il-proġetti ma jistgħux jitqiesu bħala 
awtostrada jew toroq li jippermettu sewqan veloċi kif mifhum fil-Ftehima Ewropea dwar l-
Arterji Ewlenin tat-Traffiku Internazzjonali fil-15 ta' Novembru 1975. 

Il-proġetti jaqgħu fil-kategorija ta' "proġetti oħra ta' bini tat-toroq" kif definit fil-punt 10e tal-
Anness II tad-Direttiva 85/337/KEE, kif emendat minn 97/11/KE u 2003/35/KE. Jidher li l-
awtoritajiet kompetenti ressqu il-proġetti biex jgħaddu minn proċedura EIA simplifikata li 
tanalizza l-effetti diretti u indiretti tagħhom fuq il-fatturi elenkati fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 
EIA, kif emendata.
Billi l-Kummissjoni ma setgħat tidentifika ebda ksur fil-Liġi Ambjentali tal-Komunità, hija 
għalqet l-investigazzjonijiet tagħha fil-31 ta' Jannar 2008.

                                               
1 ĠU L 073 14.3.1997
2 ĠU L 156, 25.6.2003


