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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0776/2009, imressqa minn Roland Sharp, ta’ nazzjonalità
Brittanika, f’isem l-għaqda tar-residenti ta’ Hondón de los Frailes, dwar 
attività ta’ żvilupp inaċċettabbli f’Hondón de los Frailes Alicante, Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirrappreżenta għaqda tar-residenti li huma mħassba ħafna dwar il-pjan 
ġenerali tal-iżvilupp urban li qed jiġi propost mill-awtorità muniċipali ta’ Frailes iżda għadu 
ma ġiex adottat. Huma ressqu għadd ta’ oġġezzjonijiet fil-perjodu li matulu l-pjan kien 
disponibbli għall-konsultazzjoni pubblika. L-awtorità muniċipali qed tipproponi li jiżdied il-
proporzjon ta’ żoni urbani minn 2.3% għal 16%. Skont l-għaqda tar-residenti, żvilupp bħal 
dan ma jkunx sostenibbli mill-perspettiva tal-provvista tal-ilma, kif ikkonfermat fir-rapport 
tal-Konfederazzjoni Idrografika Júcar f’Ottubru 2007. Il-petizzjonanti jsostnu li n-nuqqas ta’ 
sostenibilità ta’ dan il-proġett ta’ żvilupp urban jikkostitwixxi ksur tad-Direttiva 2000/60/KE 
tat-23 ta’ Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
tal-ilma. Il-petizzjonanti joġġezzjonaw ukoll għall-fatt li l-proġetti ta’ żvilupp tal-ġejjieni se 
jkunu rregolati mil-liġi li tirregola l-attività ta’ żvilupp urban (LRAU) (li tipprovdi għall-
intervent ta’ żviluppatur). Il-petizzjonanti huma tal-fehma li din il-liġi tonqos milli toffri 
garanziji suffiċjenti rigward il-kumpens għall-esproprjazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni
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Il-Kummissjoni eżaminat l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant fid-dawl tal-liġi tal-
Komunità Ewropea (KE) li tista’ tkun applikabbli f’dan il-każ.

Id-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma (WFD) 2000/60/KE1 tistabbilixxi l-ħtieġa għal pjanar 
dettaljat għall-użu tar-riżorsi tal-ilma sabiex jiġu evitati soluzzjonijiet li ma jkunux sostenibbli 
u ħsara irreversibbli lill-ambjent, permezz tal-iżvilupp ta’ Pjanijiet ta’ Mmaniġġjar tal-Baċini
tax-Xmara(RBMP).  Dawn il-pjanijiet għandhom jinkludu miżuri li jkollhom l-għan li jiksbu 
stejtus kwantitattiv tajjeb tal-ilma ta’ taħt l-art sal-2015 u kontrolli tal-ilma li jittella’ minn 
taħt l-art, pereżempju. Madankollu, hemm possibilitajiet li jiġu applikati eżenzjonijiet sabiex 
tintlaħaq din il-mira, ibbażati fuq raġunjiet ta’ spejjeż sproporzjonati jew nuqqas ta’ prattiċità 
teknika.  

Skont il-WFD, l-ewwel RBMP kellhom jiġu ppubblikati sa Diċembru 2009. Waħda mill-ikbar 
sfidi tal-politika ambjentali hija l-integrazzjoni tagħha f’politiki oħra, inklużi dawk għall-
urbanizzazzjoni u t-turiżmu. L-Artikolu 14 tal-WFD jistabbilixxi l-obbligu li l-Istati Membri 
jinkoraġġixxu l-involviment attiv tal-partijiet kollha interessati fil-proċess tal-iżvilupp ta’
RBMP. L-approċċ parteċipatorju tal-WFD jipprovdi opportunitajiet għat-titjib ta’ din l-
integrazzjoni ta’ politiki u għall-promozzjoni tal-protezzjoni u l-immaniġġjar sostenibbli tal-
ilma fil-futur. 

Skont l-informazzjoni disponibbli, l-implimentazzjoni tal-WFD fi Spanja qiegħda ddum ħafna 
ma sseħħ. L-abbozzi tal-pjanijiet għadhom ma ġewx ippubblikati għal konsultazzjoni f’ħafna 
distretti tal-baċin tax-xmara. Il-Kummissjoni se ssegwi mill-qrib il-passi li jmiss fl-
implimentazzjoni tal-WFD, b’mod partikolari l-adozzjoni tal-pjanijiet ta’ mmaniġġjar tal-
baċini tax-xmajjar, sabiex tiżgura li l-awtoritajiet Spanjoli jissodisfaw l-obbligi tagħhom. 
Hekk kif il-pjanijiet ta’ mmaniġġjar tal-baċini tax-xmajjar jiġu adottati, il-Kummissjoni se 
tevalwa l-kontenut tagħhom sabiex tiżgura li huma konformi mar-rekwiżiti tal-WFD.

Skont l-istima pprovduta mill-petizzjonant, bħalissa m’hemm l-ebda ksur tad-Direttiva 
2000/60/KE; madankollu, ta’ min wieħed jinnota li qabel ma tingħata awtorizzazzjoni għal 
proġett, jew qabel l-adozzjoni ta’ pjan, hija r-responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali li 
jiżguraw l-applikazzjoni korretta tal-liġi ambjentali Ewropea. Huma għandhom jiżguraw li l-
effetti ħżiena kollha marbuta ma’ kwalunkwe infrastruttura oħra tal-provvista tal-ilma jitqiesu 
sew fl-istima ambjentali.  

Min-naħa l-oħra, ta’ min wieħed jinnota li skont il-karatteristiċi tal-pjan ta’ żvilupp urban 
imsemmi, id-Direttiva 2001/42/KE2 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq 
l-ambjent (magħrufa bħala d-Direttiva dwar Stima Ambjentali Strateġika jew id-Direttiva 
SEA) jew id-Direttiva 85/337/KEE3 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent (magħrufa bħala d-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt Ambjentali jew id-
Direttiva EIA) tista’ tkun applikabbli f’dan il-każ.

Il-Kummissjoni ħadet l-opportunità biex tqajjem din il-kwestjoni fil-komunikazzjoni tagħha 
                                               
1 Direttiva 2000/60/KE tat-23.10.2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  li tistabbilixxi 
qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma, (ĠU L 327, 22.12.2000, P.1)
2  ĠU L 197, 21.07.2001.
3  ĠU L 175, 05.07.1985.
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għall-petizzjoni 70/2007 li wkoll tittratta l-urbanizzazzjoni eċċessiva u l-possibilità ta’ impatt 
detrimentali fuq l-ambjent f’Hondón de las Nieves (Alicante).

Għalhekk, huwa importanti li wieħed jinnota li l-pjan fih innifsu jista’ jkun soġġett għal Stima 
Ambjentali Strateġika skont id-Direttiva 2001/42/KE. Il-proġetti individwali għandhom
isegwu l-proċeduri stabbiliti fid-Direttiva EIA. Huwa fil-qafas tal-proċeduri msemmija hawn 
fuq li l-effetti li x’aktarx ikun hemm fuq l-ambjent jistgħu jiġu identifikati, minimizzati u 
evitati. Dawn il-proċeduri jipprevedu fażi ta’ konsultazzjoni pubblika, f’liema fażi l-
petizzjonanti jistgħu jippreżentaw l-allegazzjonijiet tagħhom, hekk kif jidher li għamlu.

Il-Kummissjoni tixtieq tindika lill-petizzjonant li l-kwestjoni tal-konformità ta’ xi wħud mid-
dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni ta’ Valenzja dwar il-liġi tal-art (LRAU-LUV) mar-regoli 
tal-UE dwar kuntratti pubbliċi tressqet mill-Kummissjoni quddiem il-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja, permezz ta’ proċeduri ta’ ksur skont l-Artikolu 226 tat-Trattat KE (illum l-Artikolu 
258 tat-TFUE). Fil-kuntest ta’ dan il-ksur, l-applikazzjoni tal-Kummissjoni mibgħuta lill-
Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ġiet skedata fid-9 ta’ Lulju 2008, bin-numru ta’ referenza C-
306/08 Kummissjoni v. Spanja1. Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni f’din il-proċedura hija li l-
PAIs (il-Programmi Integrati ta’ Azzjoni skont l-LUV) għandhom jiġu assenjati billi jiġu 
rispettati kompletament ir-regoli u l-prinċipji tal-UE dwar kuntratti pubbliċi u b’mod 
partikolari d-Direttiva 93/37/KEE dwar kuntratti tax-xogħlijiet pubbliċi2 u d-Direttiva 
2004/18/KE dwar kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, provvisti pubbliċi u servizzi pubbliċi3.

Madankollu, għandu jiġi enfasizzat li l-proċeduri msemmija hawn fuq ma jqajmux dubji dwar
id-dispożizzjonijiet tal-liġi dwar l-art f’Valenzja li jirreferu għall-kompetenzi ta’
esproprjazzjoni tal-awtoritajiet lokali (inkluża l-kwestjoni ta’ kumpens imqajma mill-
petizzjonant), ladarba din mhijiex kwestjoni li taqa’ fil-kompetenza tal-Unjoni Ewropea, 
skont l-Artikolu 295 tat-Trattat KE (illum l-Artikolu 345 tat-TFUE) dwar is-sistema ta’ sjieda 
ta’ proprjetà fi ħdan l-Istat Membru.

Barra minn hekk, il-proċedura ta’ ksur speċifikament tindirizza n-nuqqas ta’ kompatibilità tal-
leġiżlazzjoni reġjonali, u mhux il-każijiet individwali tal-assenjazzjoni ta’ PAIs skont dik il-
leġiżlazzjoni. Għalhekk, jekk il-petizzjonant jemmen li huwa/hija sofra/sofriet dannu kawża 
tan-nuqqas ta’ kompatibilità tal-leġiżlazzjoni nazzjonali, huwa għandu jfittex rimedju fil-livell 
nazzjonali permezz tal-awtoritajiet kompetenti, inklużi l-qrati. Il-qrati nazzjonali huma l-
entitajiet li primarjament għandhom ir-responsabilità li jiżguraw l-osservanza tal-liġijiet tal-
UE, partikolarment f’każijiet individwali ta’ applikazzjoni ħażina tal-liġijiet tal-UE. Dawn il-
qrati jistgħu, u kultant huma obbligati, jirreferu kwestjonijiet lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
skont l-Artikolu 234 tat-Trattat KE (illum l-Artikolu 267 tat-TFUE) jekk iħossu li punt 
partikolari tal-liġi tal-KE, li l-interpretazzjoni tiegħu ma tkunx biżżejjed ċara għalihom,
                                               
1 Puede conocer las evoluciones del procedimiento a través del formulario de búsqueda de la 
página Web del Tribunal de Justicia. 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es
2 Direttiva 93/37/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1993 li tikkonċerna l-koordinament tal-proċeduri 
għall-għoti ta’ kuntratti tax-xogħlijiet pubbliċi, ĠU L 199, 9.8.1993, p.54.
3 Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 fuq 
koordinazzjoni ta’ proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal 
provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi, ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114.
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għandu jiġi ċċarat sabiex tinstab soluzzjoni għall-każ speċifiku pendenti quddiemhom.

Jekk il-petizzjonanti jemmnu li d-drittijiet tagħhom għall-proprjetà nkisru fil-każ imsemmi, 
huma għandhom ifittxu rimedju fil-livell nazzjonali permezz tal-awtoritajiet kompetenti, 
inklużi l-qrati. 

Kull min iħoss li xi wieħed mid-drittijiet fundamentali tiegħu jew tagħha nkiser, jista’ jressaq 
ilment quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa. Il-Qorti 
tkun tista’ tieħu każ f’idejha biss wara li r-rimedji domestiċi jkunu ġew eżawriti kollha.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li huma l-Istati Membri li primarjament huma responsabbli 
biex jiddeterminaw ir-regoli tagħhom stess għall-użu tal-art filwaqt li jirrispettaw il-liġi 
ambjentali tal-KE.

Skont l-informazzjoni pprovduta, il-pjan imsemmi għadu ma ġiex sottomess għal 
approvazzjoni formali u għadu kmieni wisq biex wieħed jassumi li hemm xi ksur tal-liġi 
ambjentali tal-KE. 

Għalhekk, il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika l-ebda ksur tal-liġi ambjentali tal-KE f’dan l-
istadju. 

Barra minn dak li ntqal hawn fuq, tqajmu kwistjonijiet mill-Kummissjoni quddiem il-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja dwar xi wħud mid-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni ta’ Valenzja dwar 
il-liġi tal-art (LRAU-LUV) flimkien ma’ regoli tal-UE dwar kuntratti pubbliċi, permezz ta’
proċeduri ta’ ksur skont l-Artikolu 226 tat-Trattat KE (illum l-Artikolu 258 tat-TFUE). 
Madankollu, dawn il-proċeduri ma jqajmux kwistjonijiet dwar id-dispożizzjonijiet tal-liġi 
dwar l-art f’Valenzja li tirreferi għall-esproprjazzjoni (inkluża l-kwistjoni tal-kumpens), 
ladarba din mhijiex kwestjoni li taqa’ fil-kompetenza tal-UE.


