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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0685/2004, imressqa minn Eusebio Ortega Villalvilla, ta’
nazzjonalità Spanjola, f’isem l-assoċjazzjoni tar-residenti ‘San Andrés de los 
Tacones’, u kofirmatarju wieħed, dwar l-allegat ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE 
b’konnessjoni mal-iżvilupp ta’ zona industrijali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa l-president tal-assoċjazzjoni tar-residenti msemmija hawn fuq, 
joġġezzjona f’isimha għall-proġett ta’ żvilupp industrijali ppjanat, billi jargumenta li dan 
jikser id-Direttiva tal-Kunsill 83/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent, kif emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 97/KE, flimkien mad-Direttiva 
2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u 
programmi fuq l-ambjent, billi jagħti numru ta’ eżempji li jsaħħu l-opinjonijiet tiegħu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibli fid-29 ta’ Marzu 2005. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonant jistqarr li l-istabbiliment ippjanat ta’ 400.21 ettari għal zona ta’ loġistika u
industrijali għandu jkun soġġett għal studju dwar l-impatt ambjentali (EIA) f’konformità mad-
Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati 
fuq l-ambjent kif emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE.1 Huwa jistqarr ukoll li tista’

                                               
1  ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40 u ĠU L 73, 14.3.1997, p. 5.
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tkun meħtieġa wkoll stima skont id-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent.1

Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE (Direttiva dwar l-EIA) tistipula li Stati Membri 
għandhom jiżguraw li, qabel ma tingħata approvazzjoni għal żvilupp, proġetti li jista’
jkollhom effetti sinifikattivi fuq l-ambjent minħabba, inter alia, in-natura, id-daqs u l-
lokazzjoni tagħhom għandhom ikunu soġġetti għal studju tal-effetti ambjentali. Dawn il-
proġetti huma definiti fl-Artikolu 4 u fl-Annessi I u II tad-Direttiva. Għall-proġetti bħal 
“proġetti ta’ żvilupp ta’ oqsma industrijali” imsemmija fl-Anness II (10)(a), Stati Membri 
jridu jiddeterminaw, jew permezz ta’ eżaminazzjoni każ b’każ jew skont limiti stabbiliti jew 
kriterji, jekk il-proġett għandux ikun soġġett għal studju minħabba l-effetti sinifikanti u 
probabbli tiegħu fuq l-ambjent billi wieħed iqis il-kriterji relevanti ta’ għażla stabbiliti fl-
Anness III tad-Direttiva. 

F’ċerti ċirkustanzi, kemm id-Direttiva EIA u d-Direttiva 2001/42/KE (id-Direttiva SEA) 
jistgħu japplikaw fl-istess ħin għall-istess proposta. Dan jista’ jiġri, pereżempju, meta pjan 
jew programm jitħejja għal żvilupp partikolari li jkun ġie definit ukoll bħala proġett fid-
Direttiva EIA. Skont iċ-ċirkostanzi, dan jista’ jiġri fil-każ ta’ żvilupp ta’ zona industrijali. Id-
Direttiva SEA tapplika biss jekk il-kriterji kollha fl-Artikoli 2 u 3 tagħha jintlaħqu, f’ħafna 
mill-każijiet, jekk il-pjan jew programm ikun tnieda wara d-data ta’ applikazzjoni tad-
Direttiva (i.e. 21 ta’ Lulju 2004). 
Il-Kummissjoni inġibditilha l-attenzjoni dwar il-fatti msemmija mill-petizzjonant permezz ta’
diversi lmenti. Fi ħdan il-qafas tal-investigazzjonijiet mnedija, il-Kummissjoni għamlet 
rappreżentazzjonijiet lill-awtoritajiet Spanjoli biex titlob l-opinjoni tagħhom dwar l-
applikazzjoni tal-liġi Komunitarja f’dan il-każ. 
Fit-tweġiba tagħhom, l-awtoritajiet Spanjoli stqarrew li l-ħolqien possibbli ta’ zona ta’ 
loġistika u industrijali fid-distretti ta’ San Andrés de los Tacones u Serín f’Gijón (Prinċipat 
tal-Asturias) qiegħed jiġi kkunsidrat. Madankollu, s’issa, għad m’hemmx proġett konkret. L-
awtoritajiet jaffermaw li kwalunkwe modifika possibbli tal-Att Ġenerali għall-Ippjanar Urban 
fil-Muniċipju ta’ Gijón, li għandu l-għan li jiżviluppa dan il-proġett, se tkun soġġetta għad-
dispożizzjonijiet stipulati mil-leġiżlazzjoni Spanjola u Komunitarja, inkluża għalhekk id-
Direttiva SEA.  L-awtoritajiet Spanjoli jindikaw li l-“Pjan Parzjali Urban”, sussegwentement 
meħtieġ skont il-leġiżlazzjoni Spanjola biex jiġi awtorizzat il-proġett, se jkun soġġett għal 
studju dwar l-impatt ambjentali skont id-Direttva EIA. 

L-awtoritajiet Spanjoli esprimew ukoll l-impenn tagħhom biex iżommu lill-Kummissjoni 
infurmata dwar kwalunkwe deċiżjoni li tista’ tiġi adottata fil-futur b’rabta ma’ dan il-każ.

Meta wieħed ikkunsidra n-nuqqas attwali ta’ proġett u l-impenn tal-awtoritajiet Spanjoli biex 
japplikaw b’mod effettiv il-liġi ambjentali tal-KE jekk il-proġett jiġi finalment adottat, il-
Kummissjoni ddeċidiet li tagħlaq l-investigazzjonijiet, wara li infurmat lill-petizzjonanti.  Fil-
limitu ta’ żmien permess, il-petizzjonant, sussegwentement, ma pprovdiex aktar 
informazzjoni relevanti li tista’ tiżvela evidenza ta’ ksur tal-Liġi KE f’dan il-każ.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Novembru 2009.
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Il-Kummissjoni talbet informazzjoni mill-awtoritajiet Spanjoli rigward il-modifikazzjoni tal-
Pjan ta’ Ġestjoni Urbana f’Gijón (Asturias), biex tadattah għal-liġi reġjonali urbana 3/2002, 
“Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón 2004”. 

L-Artikolu 13(3) tad-Direttiva 2001/42/KE1 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’
Ġunju 2001 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent, tistipula li l-
obbligazzjoni li jsir studju fuq l-ambjent għandha tgħodd għall-pjanijiet u programmi li 
dwarhom l-ewwel att preparatorju formali jkun sussegwenti għall-21 ta’ Lulju 2004. 

Għalhekk, id-direttiva mhijiex applikabbli għall-pjan iddenunzjat, minħabba li l-
approvazzjoni inizjali tiegħu minn seduta plenarja tal-Kunsill tal-Belt ta’ Gijón seħħet fid-9 
ta’ Frar 2004 u l-informazzjoni ta’ qabel għall-pubbliku u l-konsultazzjoni miegħu kienu 
ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali Reġjonali tad-19 ta’ Diċembru tal-2003. Barra minn hekk, il-
pjan kien finalment approvat fit-30 ta’ Diċembru 2005, li jfisser li l-pjan għadda f’24 xahar 
mill-21 ta’ Lulju 2004. 

Konklużjoni

Il-pjan m’għandux bżonn ikun konformi mad-Direttiva 2001/42/KE, minħabba li huwa eskluż 
mill-Artikolu 13(3).
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