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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1245/2009, imressqa minn Diego de Ramón Hernàndez, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, f’isem l-Assoċjazzjoni ta’ dawk affetwati mill-pjan tal-
iżvilupp tal-park tal-annimali selvaġġi ‘Sierra de Escalona y Dehesa de 
Campoamor’ u l-assoċjazzjoni ‘Sierra de Carrascoy’ ta’ sidien tal-proprjetà 
dwar l-iżvilupp urban f’Murcia u Valenzja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jistieden lill-Kummissjoni biex tibda proċedimenti ta’ ksur kontra l-gvernijiet 
reġjonali ta’ Valenzja u Murcia għal nuqqas ta’ konformità mar-riżoluzzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew (ir-rapport Auken) dwar żvilupp sostenibbli, u minħabba li naqsu milli jipprovdu 
kumpens adegwat lis-sidien tal-proprjetà wara esproprjazzjoni.

2. Ammissibilità

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

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa l-avukat ta’ assoċjazzjoni ta’ sidien imħassba dwar l-għażla tal-park 
naturali “Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor” fir-reġjun ta’ Valenzja u ta’ assoċjazzjoni 
ta’ proprjetarji ta’ artijiet fiż-żona naturali ta’ “Sierra de Carrascoy” fir-reġjun ta’ Murcia.

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-fatt li ma ngħata l-ebda kumpens lill-1500 proprjetarju tal-art 
li l-proprjetajiet tagħhom intgħażlu bħala żoni protetti mill-awtoritajiet reġjonali ta’ Valenzja 
u Murcia. Il-petizzjonant ma jaqbilx mal-proċeduri segwiti u mal-limitazzjonijiet tal-użu tal-
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art li l-awtoritajiet reġjonali imponew fuq il-proprjetarji tal-artijiet mingħajr ebda kumpens 
ekonomiku. Il-petizzjonant isostni li, minkejja l-fatt li ż-żewġ gvernijiet reġjonali jirċievu 
ammont sinifikanti ta’ flus mill-fondi tal-UE, il-flus ma jaslux għand il-proprjetarji, u kawża 
ta’ hekk dawn imbagħad ikollhom użu limitat tal-proprjetajiet privati tagħhom. 

Il-petizzjonant talab lill-Parlament Ewropew jintervieni biex iwaqqaf dan l-abbuż tad-drittijiet 
tal-individwi. Il-petizzjonant jitlob li l-fondi strutturali li jaslu mingħand il-gvernijiet reġjonali 
ta’ Valenzja u Murcia jiġu trasferiti għal Greċja, bħala evidenza ta’ solidarjetà mingħand 
dawn l-1500 proprjetarju tal-art fi Spanja.  

Il-petizzjonant issottometta wkoll il-Petizzjoni nru 293/2007, dwar l-impatt tal-
urbanizzazzjoni eċċessiva fir-reġjun ta’ Murcia, li ngħalqet mill-PE fuq il-bażi tar-riżultat tar-
Rapport Auken. Il-petizzjonant iqis li l-awtoritajiet reġjonali mhux qed jirrispondu għar-
riżoluzzjoni fir-Rapport Auken dwar l-għażla ta’ żoni protetti u l-approvazzjoni tal-ġestjoni u 
tal-pjanijiet tal-użu tal-art li, fl-opinjoni tiegħu, qed jillimitaw id-drittijiet tal-proprjetarji 
tal-artijiet mingħajr kumpens xieraq.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni tinnota li r-Rapport Auken1, li ġie adottat mill-Parlament Ewropew 
jirrigwarda l-impatt tal-urbanizzazzjoni estensiva fi Spanja fuq id-drittijiet individwali taċ-
ċittadini Ewropej, fuq l-ambjent u fuq l-applikazzjoni tal-liġi tal-UE, fuq il-bażi tal-
petizzjonijiet li rċieva. Fost rakkomandazzjonijiet oħra li jinsabu fih, il-Parlament Ewropew 
jistieden lill-awtoritajiet Spanjoli (nazzjonali, reġjonali, ġudizzjali u amministrattivi) biex 
iwaqqfu l-abbuż tad-drittijiet tal-proprjetarji individwali tal-proprjetà minħabba l-
urbanizzazzjoni massiva. Minkejja dan, ir-rapport ma jirreferix għad-drittijiet individwali li 
jirrigwardaw l-għażla u l-ġestjoni ta’ żoni naturali protetti.

Il-Kummissjoni tinnota li s-sit ES5212012 ta’ “Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor” 
fil-provinċja ta’ Alicante u s-sit ES6200002 ta’ “Carrascoy y El Valle”, fil-provinċja ta’ 
Murcia, intgħażlu skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-Ħabitats 92/43/KEE2. Is-sit 
ES0000464 ta’ “Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor”, fil-provinċja ta’ Alicante, 
intgħażel skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2009/147/KE dwar l-Għasafar3. 

In-netwerk tan-Natura 2000 huwa stabbilit permezz tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KE dwar 
                                               
1 Rapport dwar l-impatt tal-urbanizzazzjoni estensiva fi Spanja fuq id-drittijiet individwali 
taċ-ċittadini Ewropej, fuq l-ambjent u fuq l-applikazzjoni tal-liġi tal-UE, fuq il-bażi tal-
petizzjonijiet li rċieva (2008/2248(INI) “Rapport Auken”).
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-
0082+0+DOC+XML+V0//MT
2 Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE, tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-habitat 
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa.  ĠU L 206, 22.7.1992
3 Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar 
il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 20/7, 26.1.2010) li jikkodifika d-Direttiva tal-
Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 
103, 25.4.1979).
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il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (Direttiva dwar il-
Ħabitats). Fi ħdan l-għan ġenerali tal-preservazzjoni tal-bijodiversità u tal-ħajja selvaġġa fl-
UE kollha, l-objettiv tan-netwerk huwa li jikkontribwixxi għall-kisba ta’ livell favorevoli ta’ 
konservazzjoni għal għadd ta’ ħabitats u speċijiet li huma partikolarment mhedda, vulnerabbli 
jew rari; dan għandu jsir permezz tal-identifikazzjoni u l-għażla ta’ żoni li għandhom tali 
fatturi importanti u permezz tal-ġestjoni xierqa sussegwenti tagħhom li tkun konformi mad-
dispożizzjonijiet legali u rilevanti tad-direttiva. Flimkien maż-żoni identifikati taħt id-
Direttiva dwar il-Ħabitats, in-netwerk fih ukoll żoni magħżula permezz tad-Direttiva 
2009/147/KE dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (id-Direttiva dwar l-Għasafar). Fil-
fatt, in-netwerk huwa għalhekk komponent ewlieni tal-leġiżlazzjoni tan-natura tal-UE u 
pilastru tal-politika ġenerali tal-UE dwar il-bijodiversità bl-għan li jwaqqaf it-tnaqqis fil-
bijodiversità.

L-għażla ta’ żoni taħt id-Direttiva dwar il-Ħabitats hija magħmula fi stadji fuq il-bażi ta’ 
kriterji xjentifiċi rilevanti stipolati fid-direttiva. L-ewwel nett dawn jinvolvu l-identifikazzjoni 
ta’ żoni xierqa (Siti ta’ Importanza Komunitarja - SCI) mill-Istati Membri u l-preżentazzjoni 
tagħhom lill-Kummissjoni u l-evalwazzjoni tagħhom fil-livell tar-reġjun bijoġeografiku 
rilevanti biex jiġi żgurat li jkun hemm biżżejjed rappreżentazzjoni fi ħdan in-netwerk tal-
ħabitats u l-ispeċijiet protetti. Is-siti magħżula b’dan il-mod huma inklużi f’lista Komunitarja 
ta’ siti adottati mill-Kummissjoni; imbagħad l-Istati Membri għandhom l-obbligu li jieħdu l-
miżuri kollha neċessarji għall-protezzjoni u l-ġestjoni biex jinżammu jew jiġu restawrati l-
valuri ta’ konservazzjoni tas-siti. Skont id-Direttiva dwar l-Għasafar, is-siti xierqa (Żoni 
Speċjali ta’ Protezzjoni - SPA) huma identifikati u kklassifikati direttament mill-Istati Membri 
fuq il-bażi tal-kriterji ornitoloġiċi rilevanti biex ikun possibbli li jkun hemm protezzjoni 
xierqa għall-ħabitats kritiċi tal-għasafar selvaġġi kif stipolat fid-direttiva.

Kif stipolat fil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar in-natura li ssemiet hawn fuq, u kif ġie kkonfermat 
mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja f’bosta każijiet, l-għażla tas-siti għan-netwerk tan-Natura 
2000 għandha ssir biss fuq il-bażi ta’ kriterji xjentifiċi rilevanti. Il-proċeduri speċifiċi li 
għandhom jiġu segwiti, inkluża kwalunkwe konsultazzjoni mas-sidien tal-artijiet jew ma’ 
partijiet interessati oħra qabel ma ssir l-għażla tas-siti, huma kwistjoni li għandha tiġi deċiża 
mill-awtoritajiet rilevanti tal-Istat Membru skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali stabbiliti.

Fir-rigward tad-drittijiet tal-proprjetà tal-art, id-dispożizzjonijiet tan-Natura 2000 taħt id-
Direttiva dwar il-Ħabitats ma jaffettwawx tali drittijiet per se u kwalunkwe deċiżjonijiet 
relatati, inkluża l-possibilità li jkun hemm bżonn ta’ esproprjazzjoni u kumpens, għandhom 
jiġu deċiżi u rregolati taħt dispożizzjonijiet u proċeduri nazzjonali. Fil-fatt, l-għażla ta’ sit 
bħal sit tan-Natura 2000 ma tfissirx awtomatikament li se jkun hemm telf fid-dħul jew tnaqqis 
tad-drittijiet tal-proprjetà għall-proprjetarji tal-artijiet. Hemm bosta eżempji ta’ żoni protetti 
taħt in-Natura 2000 li jinkludu art privata mingħajr ma jiġi kompromess il-valur tagħha jew il-
livell ta’ konservazzjoni taż-żoni. Minkejja dan, mingħajr dubju, hemm ċirkostanzi li 
jippermettu li wieħed jitlob kumpens għalihom (pereżempju, jekk il-proprjetarju tal-art bit-
tqassim taż-żoni agrikoli jkun meħtieġ jimmodifika prattiki agrikoli normali minħabba l-
istatus tan-Natura 2000). Tali ħlasijiet tal-kumpens jistgħu jkunu eliġibbli għal 
kofinanzjament taħt il-fondi tal-UE. 

Għall-ġestjoni tas-siti, l-Istati Membri għandhom jimplimentaw miżuri xierqa ta’ 
konservazzjoni filwaqt li jqisu l-kunsiderazzjonijiet soċjali, ekonomiċi u kulturali, kif ukoll il-
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karatteristiki lokali u reġjonali. Dan ifisser li s-siti tan-Natura 2000 mhumiex sempliċement 
sistema ta’ “riservi naturali” fejn l-attivitajiet umani kollha huma sistematikament esklużi, 
iżda huma żoni fejn jistgħu jitwettqu jew jitkomplew attivitajiet umani, inklużi dawk ta’ 
natura soċjali jew ekonomika, sakemm jitwettqu b’mod sostenibbli li jippermetti li l-objettivi 
ta’ konservazzjoni tas-siti jintlaħqu b’mod bilanċjat. Għalhekk, huwa rikonoxxut li l-bniedem 
huwa parti integrali min-natura u li dawn it-tnejn jaħdmu l-aħjar meta jimxu id f’id. Fil-fatt, 
bosta siti tan-Natura 2000 għandhom ċertu valur appuntu minħabba l-mod ta’ kif ġew ġestiti 
sal-lum il-ġurnata u se jkun importanti li jiġi żgurat li dawn l-attivitajiet tipiċi (bħal 
pereżempju l-biedja estensiva) ikunu jistgħu jitkomplew fil-futur. Aktar minn hekk, l-
involviment dirett ta’ min juża l-art, u ta’ partijiet interessati oħra, fl-objettivi tal-ġestjoni 
komuni huwa l-bażi ta’ protezzjoni effettiva tas-siti għal żmien twil. 

L-attivitajiet li jirrigwardaw il-ġestjoni jistgħu jimponu spejjeż fuq l-Istati Membri, li fil-
prinċipju għandhom ikunu koperti permezz ta’ baġits nazzjonali bbażati fuq il-prinċipju tas-
sussidjarjetà. Għaldaqstant, l-Artikolu 8 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats jipprovdi l-possibilità 
ta’ kofinanzjar Komunitarju ta’ tali attivitajiet meta jkun hemm bżonn. L-opportunitajiet 
għall-finanzjament tan-Natura 2000 ġew identifikati b’mod ċar fl-istrumenti ta’ finanzjament 
kollha rilevanti tal-UE fil-kuntest tal-perjodu ta’ programmar 2007–2013. Dan jinkludi 
ħlasijiet ta’ kumpens għal-limitazzjoni ta’ ċerti użijiet jew prattiki f’oqsma fejn ikun hemm 
ħtieġa ta’ dan għaż-żamma ta’ ħabitats ta’ valur. Dawn l-opportunitajiet huma stipolati fid-
dettall fi gwida ppubblikata mill-Kummissjoni dwar is-suġġett1. Fi kwalunkwe każ, id-
deċiżjoni dwar il-bżonn ta’ ħlasijiet ta’ kumpens hija kwistjoni li għandha tiġi rregolata mill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti u mhux mill-UE. Madankollu, il-Kummissjoni tixtieq 
tispjega li n-netwerk tan-Natura 2000 jista’ jwassal ukoll għal benefiċċji ekonomiċi u soċjali 
kunsiderevoli li jinkludu, pereżempju, il-forniment ta’ servizzi tal-ekosistema, il-provvista tal-
prodotti tal-ikel u tal-injam, il-ħolqien ta’ opportunitajiet ta’ impjieġ (e.g. fl-ekoturiżmu) li 
jiddiversifikaw l-ekonomji lokali.

Konklużjonijiet

L-awtoritajiet nazzjonali ċentrali, reġjonali jew lokali huma primarjament responsabbli għat-
tifsira u l-implimentazzjoni ta’ programmi operazzjonali kofinanzjati mill-fondi tal-UE u 
għall-iżgurar tal-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE u dik nazzjonali. Għalhekk, hija r-
responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali, li għandhom f’idejhom l-implimentazzjoni ta’ 
programmi operazzjonali, li jieħdu l-opportunitajiet provduti għan-Natura 2000. Fid-dawl tal-
informazzjoni provduta, il-Kummissjoni ma tista’ ssib l-ebda evidenza li sar xi ksur tal-liġi 
tal-UE. 

                                               
1 “Financing Natura 2000–Guidance Handbook” 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm


