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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0071/2006 imressqa minn José Manuel Dolón García, ta' 
nazzjonalità Spanjola dwar is-suspett ta' ksur ta' diversi direttivi ambjentali 
mill-bini ta' park tal-għawm u d-divertiment f'"Punta la Víbora" imniedi 
mill-muniċipalità ta' Torrevieja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, kunsillier muniċipali ta' Torrevieja, qed jipprotesta dwar il-bini ta' park tal-
għawm u d-divertiment 'Parque de Relajación-Balneario de Lodos' imniedi mill-muniċipalità 
mingħajr approvazzjoni jew konċessjoni mill-awtorità kostali Spanjola qrib ħafna tal-park 
naturali tal-laguni ta' La Mata u Torrevieja. Il-politika tal-ippjanar urbanistiku tal-muniċipalità 
qiegħed dejjem iżjed jeqred il-park naturali li huwa parti wkoll minn żona għall-
konservazzjoni tal-għasafar. Paradossalment, is-sindku ta' Torrevieja kien fl-istess ħin il-
president tal-bord maniġerjali tal-park naturali. Dan l-aħħar ġew approvati r-riklassifikazzjoni 
ta' aktar minn 1 700 000m2 tal-art ta' madwar il-park u l-bini ta' djar għall-proġett ikkonċernat. 
Il-proġett innifsu ġie sospiż għalissa mill-awtorità kostali u, skont ir-rapporti tal-istampa, is-
sindku ħabbar passi amministrattivi kontra din id-deċiżjoni. L-ilment tal-petizzjonant hu li l-
Generalitat Valenciana b'hekk mhux biss approvat il-ksur tad-Direttiva dwar il-
Konservazzjoni tal-Għasafar imma anke ta' direttivi ambjentali Ewropej oħra. Ma ġew 
provduti l-ebda tagħrif jew involviment tal-pubbliku ġenerali, l-istudju tal-impatt ambjentali 
ma kienx aċċessibbli, u lanqas ma kien hemm xi proċedura ta' sejħa pubblika għall-offerti. 
F'dan ir-rigward, il-petizzjonant qed jikkritika wkoll l-attitudni passiva u eżitanti tal-gvern 
ċentrali Spanjol, li b'riżultat tagħha diġà tlesta bini wieħed.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta' Mejju 2006. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta' Novembru 2006.

Il-petizzjonant, kunsillier muniċipali fil-Kunsill tal-Belt ta' Torrevieja, qed jiddikjara li l-bini 
taċ-ċentru għall-ispas 'Parque de Relajación-Balneario de Lodos', żviluppat mill-Kunsill tal-
Belt ta' Torrevieja, tnieda mingħajr l-approvazzjoni u l-liċenzji relevanti rikjesti skont il-
leġiżlazzjoni Spanjola.

Dan iċ-ċentru tal-ispas se jkun jinsab qrib il-Park Naturali "Lagunas de la Mata y Torrevieja", 
u l-petizzjonant jikkunsidra li se jimplika degrad taż-żona ta' artijiet mistagħdra u 
għaldaqstant ksur tad-Direttiva 79/409/KEE1 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi. Il-
petizzjonant qed jiġbed ukoll l-attenzjoni lejn il-politika tal-Kunsill tal-belt, li, qed jiġi 
ddikjarat, se twassal għal riklassifikazzjoni tal-art u bini ta' djar ġodda fil-Park Naturali. 

Hu ddikjara wkoll li l-proġett ġie approvat mingħajr valutazzjoni tal-impatt ambjentali u li ma 
kienx soġġett għal proċedura ta' tagħrif pubbliku. Għaldaqstant, l-ilment tal-petizzjonant hu li 
anke l-leġiżlazzjoni Ewropea relevanti li tirrigwarda l-Valutazzjonijiet tal-Impatt Ambjentali 
nkisret.

Il-bini tal-proġett attwalment ġie sospiż mill-awtorità kostali għar-raġunijiet li mhuwiex 
konformi mad-dispożizzjonijiet stipulati fil-Liġi Kostali Spanjola.

Fl-aħħar nett, il-petizzjonant jikkritika wkoll l-attitudni passiva tal-amministrazzjoni ċentrali 
Spanjola, li b'riżultat tagħha diġà tlesta bini wieħed.

Il-kummenti tal-Kummissjoni għall-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jargumenta li d-Direttiva dwar l-Għasafar (id-Direttiva 79/409/KEE) u 
b'mod partikulari l-Artikolu 3 ta' dik id-Direttiva mhumiex qed jiġi applikati b'mod korrett.  
L-argumenti tal-petizzjonant huma bbażati fuq is-Sentenza tad-19 ta' Marzu 1998 tal-Qorti 
tal-Ġustizzja Ewropea fil-kawża C-3/96 kontra l-Pajjiżi Baxxi, rigward in-nuqqas li jiġu 
indikati biżżejjed żoni ta' protezzjoni speċjali skont id-Direttiva dwar l-Għasafar.

Madankollu, is-sita li potenzjalment jista' jintlaqat mill-proġett (is-sit ES0000059 "Lagunas de 
la Mata y Torrevieja") ġie indikat mill-awtoritajiet Spanjoli bħala żona ta' protezzjoni speċjali 
skont id-Direttiva dwar l-Għasafar. Dan is-sit ġie propost ukoll bħala sit ta' importanza 
Komunitarja skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE2 dwar il-konservazzjoni tal-habitat 
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (Direttiva dwar l-Habitats). Għaldaqtant is-sentenza 
preċedenti tal-qorti rigward in-nuqqas li jiġu indikati biżżejjed żoni ta' protezzjoni speċjali fil-
Pajjiżi l-Baxxi mhix relevanti għal dan il-każ.
F'dak li għandu x'jaqsam mal-impatt potenzjali tal-proġett fuq sit indikat taħt id-Direttiva 
dwar l-Għasafar, japplikaw is-salvagwardji stipulati fl-Artikolu 6 tad-Direttiva dwar l-
Habitats. Dan ifisser li kwalunkwe proġett li hemm ċans tajjeb li se jkollu impatt sinifikanti 
fuq sit indikat irid jiġi soġġett għal valutazzjoni. Fid-dawl tal-konklużjonijiet tal-
valutazzjonijiet, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jagħtu l-approvazzjoni tagħhom għall-
pjan jew il-proġett biss wara li jkunu aċċertaw ruħhom li ma jkunx se jkollu effetti negattivi 
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fuq l-integrità tas-sit. Fil-każ ta' valutazzjoni negattiva, il-pjan jew il-proġett jista' jitwettaq 
biss fin-nuqqas ta' soluzzjonijiet alternattivi, għal raġunijiet imperattivi ta' interess pubbliku 
ta' importanza superjuri u waqt li jittieħdu l-miżuri kompensatorji kollha li jkun hemm bżonn 
biex jiġi żgurat li l-koerenza globali ta' Natura 2000 tkun protetta. 

Mill-informazzjoni li tinsab fil-petizzjoni, jidher li l-Ministeru Reġjonali tal-Ambjent wettaq 
valutazzjoni tal-impatti ambjentali tal-proġett u kkonkluda li dan kif aċċettabbli, imma soġġett 
għal għadd ta' kundizzjonijiet u miżuri. Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-
petizzjonant, m'hemm l-ebda bażi li wieħed jikkonkludi li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
dwar l-Habitat mhumiex qed jiġu applikati b'mod korrett.

Ir-rekwiżiti fir-rigward tal-valutazzjoni tal-impatt ambjentali ta' proġetti huma stipulati fid-
Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE1 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati 
fuq l-ambjent kif emendata mid-Direttivi 97/11/KE2 u 2003/35/KE3. Il-proġett imsemmi mill-
petizzjonant jista' jaqa' fl-Anness II, il-punt 12 c) jew 10 b). Għall-proġetti taħt l-Anness II, l-
Istati Membri jridu jistabbilixxu, jew permezz ta' eżami ta' kull każ għalih jew skont limiti 
minimi u kriterji, jekk il-proġett iridx ikun soġġett għal valutazzjoni minħabba li x'aktarx se 
jkollu effetti sinifikanti fuq l-ambjent. Fil-każ li l-awtorità kompetenti jiddeċiedi li l-proġett se 
jkollu effetti sinifikanti fuq l-ambjent, għandha titwettaq valutazzjoni tal-impatt ambjentali. 

Il-petizzjonant qed jallega li l-proġett ġie approvat mingħajr valutazzjoni tal-impatt ambjentali 
u li ma kienx soġġett għal proċedura ta' tagħrif pubbliku. Ma jidhirx li din id-dikjarazzjoni hi 
kkonfermata fl-informazzjoni mehmuża mal-petizzjoni, fejn hu msemmi li d-dikjarazzjoni 
dwar l-impatt ambjentali ngħatat f'Jannar 2003. Id-dokument mehmuża juru wkoll li saret 
proċedura ta' informazzjoni pubblika. 

Konklużjonijiet

Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni tikkunsidra li 
m'hemm l-ebda evidenza ċara ta' ksur kontra l-leġiżlazzjoni relevanti tal-UE f'dak li għandu 
x'jaqsam mal-proġett "Parque de Relajación-Balneario de lodos".

4. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

L-evidenza l-ġdida provduta mill-petizzjonant biex jiġġustifika l-allegazzjoni tiegħu ta' ksur 
tal-liġi ambjentali tal-UE f'dan il-każ ġiet eżaminata mill-Kummissjoni.  Il-materjal 
addizzjonali pprovdut, fil-biċċa l-kbira tiegħu, jikkonsisti f'kopji tal-minuti tal-Ajuyntamiento 
de Torrevieja u fi stqarrijiet għall-istampa relatati minn partit politiku reġjonali. Madankollu, 
il-Kummissjoni għadha ma tistax tidentifika ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE u, 
għaldaqstant, il-kontenut tal-komunikazzjoni inizjali tagħha jibqa' validu.
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