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Kumitat għall-Petizzjonijiet

1.9.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI 

Suġġett: Petizzjoni 0997/2006 mressqa mis-Sur Jésus Valiente (Spanjol), f’isem l-
Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura 
(Adenex), fuq il-kumpless turistiku ‘Marina Isla de Valdecanes’ li ser isir f’żona 
protetta ta’ Natura 2000

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jopponi l-approvazzjoni tal-proġett ‘Marina Isla de Valdecanes’, kumpless 
turistiku f’żona protetta ta’ Natura 2000 ta’ Valdecanas (Cáceres, Extremadura, Spanja). 
Skont il-petizzjonant, l-awtoritajiet lokali f’Extremadura approvaw il-proġett minkejja l-fatt li 
jinsab f’El Embalse de Extremadura u f’distanza ta’ 200 metru ta’ Márgenes de Valdecanas, 
biż-żewġ żoni jkunu siti protetti ta’ Natura 2000. Il-petizzjonant qed jisħaq li l-proġett ser iġib 
theddid ambjentali sejru u huwa kontra l-leġiżlazzjoni tal-KE. Il-petizzjonant qed jitlob lill-
Parlament Ewropew sabiex jinvestiga l-każ u jwaqqaf il-proġett.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar l-14 Mejju 2007. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skont
l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-21 Settembru 2007.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant irrapporta l-eżistenza ta’ pjan ta’ żvilupp turistiku fil-ġibjun ta’ Valdecañas  
(Cáceres, Extremadura), li ġie ddikjarat “ta’ interess reġjonali” mill-Gvern ta’ Extremadura. 

Huwa ppjanat li l-proġett, bl-isem “Il-bini tal-kumpless ta’ Marina Isla de Valdecañas għat-
turiżmu, is-saħħa, il-pajsaġġ u s-servizzi”, isir fil-ġibjun ta’ Valdecañas, fil-muniċipalitajiet 
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ta’ El Gordo u Berrocalejo (Cáceres). Il-Gven tal-Komunità Awtonoma ta’ Extremadura
approva l-proġett fl-24 ta’ Jannar 2006.

Il-petizzjonant qed jisħaq li l-iżvilupp ippjanat ser jaffettwa żoni inklużi fin-netwerk Ewropew 
Natura 2000, fosthom iż-Żona Protetta b’mod Speċjali SPA ES0000329 ‘Embalse de 
Valdecañas’ ikklassifikata b’mod konformi mad-Direttiva dwar l-Għasafar 79/409/KEE, u s-
sit ta’ Importanza Komunitarja SCI ES4320068 ‘Márgenes de Valdecañas’ adottat skont id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-Ħabitats 92/43/KEE.

Il-petizzjonant qiegħed jitlob lill-Parlament Ewropew sabiex jinvestiga l- fatti allegati u li 
jieħu azzjoni sabiex jitwaqqaf dan il-proġett, li, fl-opinjoni tiegħu, qiegħed jikser il-liġi tal-
Komunità Ewropea, nazzjonali u reġjonali. 

Kummenti mill-Kummissjoni fuq il-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa kkonċernat bl-effetti negattivi allegati tal-iżvilupp tal-proġett fuq l-
istatus ta’ konservazzjoni tal-ħabibtats u l-ispeċji preżenti fis-siti ta’ Natura 2000.

Sabiex proġetti jkollhom impatt ferm negattiv fuq tali siti, trid issir valutazzjoni skont l-
Artikoli 6.3 u 6.4 tad-Direttiva dwar l-Ħabitats 92/43/KEE1. Skont il-konklużjonijiet tal-
valutazzjonijiet, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu japprovaw il-pjan jew il-proġett wara li 
jkunu aċċertaw ruħhom li mhux ser ikun hemm effetti negattivi fuq l-integrità tas-sit. F’każ 
ta’ valutazzjoni negattiva, il-pjan jew il-proġett jista’ jsir fin-nuqqas ta’ soluzzjonijiet 
alternattivi, għal raġunijiet imperattivi, jew ta’ importanza ġenerali basta jikkunsidaw il-
miżuri kompensatorji kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li l-koerenza sħiħa ta’ Natura 2000 
tkun protetta. 

Il-Kummissjoni tinnota li l-promutur ivvaluta l-effetti potenzjali fuq in-netwerk ta’ Natura 
2000. Din il-valutazzjoni ġiet ippreżentat lill-awtoritajiet reġjonali kompetenti fit-3 ta’
Novembru 2006. Din ġiet mgħoddija lill-pubbliku skont ir-riżoluzzjoni tad-Direzzjoni 
Reġjonali tal-Ambjent tad-19 ta’ Diċembru 2006. Il-petizzjonant u erba’ entitajiet oħra 
ppreżentaw oġġezzjonijiet għall-proġett. Abbażi tal-proċess konsultattiv, kien hemm bżonn 
ta’ iżjed informazzjoni mill-promutur sabiex titkompla l-valutazzjoni tal-proġett. L-awtorità 
reġjonali kompetenti ħarġet dikjarazzjoni formali tal-impatt ambjentali fit-2 ta’ Marzu  20072, 
u kkunsidrat il-proġett kompatibbli mal-liġijiet eżistenti dwar l-ambjent u li ma jaffettwax 
daqstant l-integrità tan-netwerk ta’ Natura 2000. L-opinjoni pożittiva kienet kundizzjonali fuq 
numru ta’ miżuri ta’ mitigazzjoni li qed isiru matul il-bini u l-ġestjoni tal-marina. Ġie 
rrapportat, li l-promutur aċċetta li jimmodifika l-proġett sabiex jinkludi dawn il-miżuri 
ta’mitigazzjoni.

Konklużjonijiet

Skont l-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni ma għandhiex evidenza li l-proġett 

                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7-50

2 D.O.E. Nru 31 tal-15 ta’ Marzu 2007; http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/310O/07060686.pdf
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imsemmi ser ikollu impatt ferm negattiv fuq l-istatus ta’ konservazzjoni tal-karatteristiċi li 
minħabba fihom ġew ikklassifikati s-siti ta’ Natura 2000.

Il-Kummissjoni ma għandhiex indikazzjoni li qed tinkiser il-liġi Komunitraja u, għaldaqstant 
mhijiex bi ħsiebha tieħu iżjed azzjoni f’din iċ-ċirkostanza.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Wara l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Settembru 2007, u wara li rċiviet 
informazzjoni ġdida li tenfasizza li l-fatti ddenunzjati jista’ jkollhom effetti sinifikattivi fuq 
iz-Zona ta’ Protezzjoni Speċjali (SPA) ES0000329, "Embalse de Valdecañas", il-
Kummissjoni rreġistrat ilment. Skont l-investigazzjoni miftuħa, fit-2 ta’ Frar 2009, il-
Kummissjoni bagħtet Ittra ta’ Intimazzjoni lir-Renju ta’ Spanja, li tikkonċerna l-Artikoli 6(2), 
(3) u (4) u 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE1 tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-
konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa fir-rigward tal-proġett 
"Marina Isla de Valdecañas," li jinsab fl-SPA msemmija hawn fuq.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni bħalissa qed tevalwa r-risposta tal-awtoritajiet Spanjoli u se tiżgura l-
applikazzjoni korretta tal-liġi Komunitarja.  

5. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Wara l-aħħar komunikazzjoni tal-Kummissjoni, huwa importanti li jiġi enfasizzat li l-fatti 
ddenunzjati kienu soġġetti għal żewġ proċeduri ġudizzjarji quddiem il-Qorti Għolja ta’ 
Extremadura (Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, recursos 561/2007 u 753/2007).

L-imħallfin u l-qrati nazzjonali huma l-ewwel garanti tal-implimentazzjoni korretta tal-liġi 
Komunitarja u l-mezz normali għall-kontroll tal-legalità tal-azzjoni tal-amministrazzjonijiet 
nazzjonali. Barra dan, il-proċeduri ġudizzjarji fil-livell nazzjonali jsegwu l-prinċipju ta’ 
kontradizzjoni, li jipprovdi garanzija biex tiġi żgurata l-korrezzjoni tal-irregolaritajiet jew tal-
problemi li jistgħu jinqalgħu minħabba implimentazzjoni ħażina tal-Liġi Komunitarja. 

Il-Kummissjoni tista’ tistenna r-riżultat tal-proċedura ġudizzjarja nazzjonali f’dawk il-każijiet 
fejn l-istess fatti huma soġġetti għal analiżi mill-Imħallfin u l-qrati nazzjonali. Dan ġie 
aċċettat mill-Ombudsman Ewropew fid-Deċiżjoni tiegħu tat-22 ta’ Diċembru 2009 relatata 
mal-ilment 822/2009/BU. 

F’dan is-sens, paragrafu 33 tad-deċiżjoni msemmija, jindika li l-Ombudsman għandu l-istess 
opinjoni tal-Kummissjoni dwar il-fatt li l-awtoritajiet nazzjonali amministrattivi jew legali 
huma primarjament responsabbli biex jiżguraw li l-Istati Membri jirrispettaw il-liġi tal-UE.
L-ewwel nett, dan huwa ta’ vantaġġ għaċ-ċittadini, u t-tieni, il-liġi tal-UE hemm ċans li tkun 
rispettata ħafna aktar jekk il-kwistjonijiet u t-tħassib marbuta magħha jkunu indirizzati mill-
awtoritajiet nazzjonali. L-Ombudsman għalhekk huwa tal-opinjoni li l-pożizzjoni tal-
Kummissjoni fil-konsiderazzjoni tal-proċeduri tal-qorti nazzjonali, li hija parti mill-proċess 

                                               
1 OJ L 206, 22.7.1992
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tal-implimentazzjoni fl-Istati Membri, hija ġustifikata.

Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li huwa xieraq li wieħed jistenna r-riżultat tal-proċedura 
nazzjonali, wara li jiġu stabbiliti s-sentenzi nazzjonali, il-Kummissjoni tevalwa s-sitwazzjoni 
u tieħu l-passi neċessarji.

Il-Kummissjoni għalqet il-każ fl-20 ta’ Jannar 2010 abbażi tal-argumenti msemmija qabel.


