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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0716/2008, ippreżentata minn Luis Cerillo Escudero, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, f’isem Ecologistas en Accion de Valencia, dwar allegati vjolazzjonijiet 
tad-Direttiva tal-KE 85/337 dwar l-istima tal-effetti fuq l-ambjent b’rabta ma’
proġett għal korsa tal-Formula Wieħed f’Valenzja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iqis li awtoritajiet lokali f’Valenzja kisru d-Direttiva tal-KE 85/337 dwar l-
istima tal-effetti fuq l-ambjent meta approvaw il-bini ta’ korsa tal-Formula Wieħed 
f’Valenzja. Il-petizzjonant jargumenta li ma kinitx saret stima tal-effetti fuq l-ambjent u li ma 
kienx hemm konsultazzjoni mal-opinjoni pubblika matul il-proċeduri ta’ approvazzjoni. Skont 
il-petizzjonant, l-awtoritajiet kompetenti naqsu milli jindirizzaw it-talbiet għal informazzjoni 
ambjentali mibgħutin lilhom minn diversi assoċjazzjonijiet ambjentalisti, u qatt ma wieġbu l-
mistoqsijiet li għamel l-Ombudsman reġjonali (Sindic de Greuges) dwar din il-kwistjoni. Il-
petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jara li l-Kummissjoni tistħarreġ dan il-każ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202 (6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Novembru 2009.

Il-petizzjonant jgħid li l-awtoritajiet lokali u reġjonali f’Valenzja kisru d-Direttiva 
85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti fuq l-ambjent meta approvaw il-bini ta’ korsa tal-
Formula Wieħed fil-belt ta’ Valenzja.  Il-petizzjonant jargumenta li ma kinitx saret stima tal-
effetti fuq l-ambjent u li ma kinitx ikkonsultata l-opinjoni pubblika matul il-proċess ta’
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approvazzjoni.

Il-Kummissjoni eżaminat l-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant. Għandu jkun innutat li 
l-Kummissjoni rċeviet ukoll bosta ittri li ddenunzjaw applikazzjoni, possibilment ħażina, tal-
liġi tal-KE dwar l-ambjent b’rabta ma’ dan il-proġett. Barra minn dan, il-Kummissjoni rċeviet 
Mistoqsija bil-Miktub P-0529/08 b’rabta ma’ dan il-proġett.

Id-Direttiva 85/337/KEE1, kif emendata mid-Direttiva 97/11/KE2 u mid-Direttiva 
2003/35/KE3, (magħrufa bħala d-Direttiva dwar l-Istima tal-Effetti fuq l-Ambjent jew l-EIA) 
tipprovdi għall-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent. Id-Direttiva 
dwar l-EIA tiddistingwi bejn l-hekk imsejħin proġetti tal-Anness I li għandhom ikunu dejjem 
suġġetti għal proċedura tal-EIA u proġetti tal-Anness II fejn l-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw b’eżami każ każ, u/jew limiti minimi jew kriterji mniżżlin fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali ta’ traspożizzjoni, jekk il-proġett għandux ikun suġġett għal EIA.

Għalhekk, għal proġetti inklużi fl-Anness I, il-proċedura tal-EIA hija obbligatorja. Għal 
proġetti inklużi fl-Anness II, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw, qabel ma jingħata l-
kunsens għal żvilupp, jekk huwiex probabbli li dawn ikollhom effetti sinifikanti fuq l-
ambjent, wara li jitqiesu l-kriterji rilevanti tal-għażla mniżżlin fl-Anness III tad-Direttiva dwar 
l-EIA.

Huwa importanti li wieħed jinnota li “Korsi permanenti għat-tiġrijiet u testijiet ta’ karozzi u 
muturi” jaqgħu taħt l-Anness II (11) (a) tad-Direttiva dwar l-EIA. Skont l-informazzjoni 
disponibbli, iċ-ċirkuwitu urban tal-Formula Wieħed ta’ Valenzja mhux wieħed permanenti u, 
għalhekk, ma jaqax fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-EIA.

Minħabba li d-Direttiva dwar l-EIA ma tapplikax għal dan il-każ, il-Kummissjoni mhix 
f’qagħda li tintervieni. It-tħassib innutat mill-petizzjonant, flimkien ma’ aspetti oħra possibbli
b’rabta mal-implimentazzjoni ta’ dan il-proġett, huwa kopert biss mil-leġiżlazzjoni tal-Istati 
Membri. Jekk il-petizzjonant irid jikkontestahom, jista’ jagħmel użu mill-mezzi ta’ rimedju 
previsti fil-liġi Spanjola.

Skont l-informazzjoni disponibbli, m’hemmx provi li jista’ jkun hemm ksur tal-liġi tal-KE 
dwar l-ambjent f’dan l-każ.
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