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Suġett: Petizzjoni 0878/2007, ippreżentata mis-Sur Pedro Garcia Moreno, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, f’isem l-Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), dwar allegat 
ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-KE mill-awtoritajiet reġjonali u lokali fil-
Komunità Awtonoma ta’ Murcia (Spanja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jallega li l-awtoritajiet reġjonali u lokali fil-Komunità Awtonoma ta’ Murcia 
(Spanja) qegħdin jiksru l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-KE peress li huma direttament 
responsabbli għall-approvazzjoni tal-Pjanijiet Ġenerali għall-Iżvilupp Urban, il-pjanijiet 
parzjali u l-pjanijiet speċjali li jiffavorixxu urbanizzazzjoni eċċessiva li għandha impatt 
detrimentali serju fuq l-ambjent. Skont il-petizzjonant, id-Direttiva 2001/42 tal-KE dwar l-
evalwazzjoni tal-impatt strateġiku qiegħda kontinwament tinkiser peress li fil-maġġoranza tal-
każijiet l-imsemmija awtoritajiet ma jevalwawx il-konsegwenzi ambjentali ta’ dawn il-
pjanijiet. Il-petizzjonant jikkundanna wkoll in-nuqqas ta’ trasparenza fil-proċess ta’ ppjanar u 
jitlob lill-Parlament Ewropew sabiex jara li s-sitwazzjoni tiġi investigata.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Frar 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009.

Il-petizzjonant iqis li l-Gvern Reġjonali ta’ Murcia u t-43 muniċipalità tar-reġjun (minn total 
ta’ 45) ma jirrispettawx id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2001/42/KE1, minħabba li l-

                                               
1 Id-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 27 ta’ Ġunju 2001 dwar l-istima tal-effetti 
ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent (Ġurnal Uffiċjali L 197 tal-21.7.2001).
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awtoritajiet imsemmija hawn fuq ma jevalwawx il-konsegwenzi ambjentali tal-pjanijiet 
urbani.

Id-Direttiva 2001/42/KE, id-Direttiva SEA (Stima Ambjentali Starteġika), tapplika għal dawk 
il-pjanijiet u l-programmi li x’aktarx ikollhom effetti negattivi fuq l-ambjent. L-ippjanar ta’
bliet u rħula u l-pjanijiet ta’ ġestjoni tal-użu tal-art normalment jirrikjedu SEA jekk jilħqu l-
kondizzjonijiet speċifikati f’Artikoli 2 u 3, u jekk l-ewwel att preparatorju formali tagħhom 
sar wara l-21 ta’ Lulju 2004. 

Madankollu, kif jidher fl-Artikolu13 tagħha, id-Direttiva se tkun applikata biss għal dawk il-
pjanijiet jew programmi li l-ewwel att preparatorju formali tagħhom sar wara l-21 ta’ Lulju 
2004, kif ukoll għal dawk li l-ewwel att preparatorju formali tagħhom sar qabel din id-data 
iżda li jiġu adottati jew sottomessi għall-proċedura leġiżlattiva iktar minn 24 xahar wara din 
id-data (i.e. 21 ta’ Lulju 2006), sakemm l-Istat Membru ma jiddeterminax li dan mhux 
possibbli. Il-pubbliku għandu jkun mgħarraf bid-deċiżjoni. 

Ta’ min jinnota wkoll li d-Direttiva SEA tispjega li l-pjanijiet u l-programmi li jikkonċernaw 
zoni żgħar fil-livell lokali, jew modifiki żgħar, se jkunu jeħtieġu biss stima ambjentali jekk
jiġi evalwat li x’aktarx ikollhom effetti ambjentali sinifikanti. Kieku modifiki bħal dawn ma 
ngħatawx l-istess importanza bħall-programmi u l-pjanijiet infushom, il-kamp ta’
applikazzjoni tad-direttiva kien ikun aktar ristrett. Huwa importanti li wieħed jiddistingwi 
bejn il-modifiki għal pjanijiet u programmi, u modifiki għal proġetti individwali, previsti 
skont il-pjan jew il-programm. Fit-tieni każ, (fejn proġetti individwali jiġu modifikati wara l-
adozzjoni tal-pjan jew il-programm), hija leġiżlazzjoni oħra addattata li tapplika u mhux id-
Direttiva 2001/42/KE (pereżempju, id-Direttivi 92/43/KE1 u/jew 85/337/KEE2 ).

Il-petizzjonant jehmeż anness b’ammont sostanzjali ta’ noti dwar pubblikazzjonijiet fil-Ġurnal 
Uffiċjali tar-Reġjun ta’ Murcia. Ħafna minn dawn in-noti jirreferu għall-addozzjoni inizjali 
tal-Pjan minn Muniċipalità, it-tħabbir ta’ konsultazzjoni pubblika, jew it-tħabbir tas-sejħa 
pubblika għall-offerti biex jibda jiġi stabbilit il-pjan. Il-bqija tan-noti jidher li jagħmlu 
referenza għal pjanijiet approvati qabel il-21.07.2006 fejn mhux possibbli li jiġi determinat l-
ewwel att preparatorju. 

Skont l-informazzjoni li ngħatat, ħafna mill-pjanijiet qegħdin jiġu evalwati u ma ġewx 
approvati mill-awtorità kompetenti. Qabel ma’ proġett jiġi awtorizzat, jew qabel l-adozzjoni 
ta’ pjan, hija r-responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali li jiżguraw l-applikazzjoni korretta 
tal-liġi ambjentali Ewropea. Minħabba li, s’issa għadha ma ngħatat l-ebda awtorizzazzjoni, 
għadu kmieni biex wieħed jassumi li hemm xi ksur tal-liġi ambjentali KE. 

                                               
1 Ġurnal Uffiċjali L 206, 22.7.1992.
2 Ġurnal Uffiċjali  L 175, 05/07/1985


