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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni Nru 0504/2004 minn Inés Sabanés Nadal (Spanjola), f’isem il-
Muniċipal ta’ Madrid Izquierda Unida, dwar l-impatt ambjentali ta’ xogħol 
propost fuq l-awtostrada M30 f’Madrid

Petizzjoni Nru 0788/2005 minn Belen Gómez Alfonso (Spanjol), f’isem l-'Afectados 
Nudo Sur', dwar l-impatt ambjentali  ta’ l-awtostrada M30 f’Madrid
Petizzjoni Nru 0838/2005 minn Samuel Martin-Sosa Rodriguez (Spanjol) 
f’isem l-'Ecologists in Action', dwar l-impatt ambjentali ta’ xogħol li hemm 
il-ħsieb li ssir fuq l-awtostrada M30 f’Madrid

1. Sommarju tal-petizzjoni Nru 0504/2004
B’referenza għax-xogħol li hemm il-ħsieb li jsir fuq l-awtostrada M30 f’Madrid, f’żona li hi 
pjuttost sensittiva f’termini ambjentali, dik li ressqet il-petizzjoni qiegħda tindika li l-
awtoritajiet ta’ Madrid talbu eżenzjoni mid-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 
97/11/KE li temenda d-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istudju ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti 
pubbliċi u privati fuq l-ambjent u qed titlob lill-Parlament Ewropew sabiex jinvestiga jekk 
jistgħux jingħataw eżenzjonijiet għal proġetti ta’ dan it-tip, daqs u post, u wkoll jekk il-
Kummissjoni rċevietx biżżejjed informazzjoni minn qabel sabiex tkun tista’ tiġġustifika l-
eżenzjoni mitluba.

.

Sommarju tal-petizzjoni Nru 0788/2005

Dak li ressaq il-petizzjoni jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-estensjoni u t-tip ta’ xogħol fuq l-
awtostrada M30 li tgħaddi minn żona f’Madrid li hi sensittiva f’termini ambjentali, dwar l-
impatt kbir li aktarx se jkun hemm fuq l-ambjent u fuq ir-residenti lokali u dwar in-nuqqas ta’ 
konsultazzjoni minn qabel  ta’ dawk konċernati. Dak li ressaq il-petizzjoni jargumenta li l-
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proġett qiegħed jikser id-dispożizzjonijiet ta’ l-UE dwar l-ambjent u għalhekk qed ifittex li 
tittieħed azzjoni mill-Parlament Ewropew.

Sommarju tal-petizzjoni Nru 0838/2005

Dak li ressaq il-petizzjoni jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-impatt tax-xogħol li hemm il-ħsieb 
li ssir fuq l-awtostrada M30 f’Madrid f’żona li hi sensittiva f’termini ambjentali, u jindika 
wkoll li l-awtoritajiet muniċipali fittxew li tingħata eżenzjoni mid-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE li temenda d-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istudju ta’ l-effetti 
ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent u qed jitlob lill-Parlament Ewropew sabiex 
jinvestiga jekk eżenzjoni, bħala prinċipju ġenerali, tistax tkun aċċettabbli għal proġett ta’ dan 
it-tip u daqs, li jinsab f’din it-tip ta’ żona, u dwar jekk il-Kummissjoni ġietx mogħtija 
biżżejjed informazzjoni minn qabel f’appoġġ għat-talba għall-eżenzjoni b’konformità mad-
Direttiva.

2. Ammissibilità

Petizzjoni Nru. 0504/2004 ġiet iddikjarata ammissibbli nhar l-24 ta’ Novembru 2004
Petizzjoni Nru. 0788/2005 ġiet iddikjarata ammissibbli nhar il-21 ta’ Diċembru 2005
Petizzjoni Nru. 0838/2005 ġiet iddikjarata ammissibbli nhar is-26 ta’ Jannar 2006

Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 192(4).

3. It-tweġiba tal-Kummissjoni għall-petizzjoni Nru 0504/2004, li waslet nhar it-30 ta’ 
Marzu 2005.

L-għan ta’ din il-petizzjoni hu li tiġi rrapportata l-applikazzjoni li possibilment tista’ tkun
inkoretta mill-awtoritajiet Spanjoli tad-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE1 dwar l-istudju ta’ l-
effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif emendata mid-Direttiva tal-Kunsill 
97/11/KE2, fir-rigward tal-proġett sabiex jgħaddu l-awtostrada M-30 li tinsab f’Madrid minn 
x’imkien ieħor.

Fil-fatt, minkejja d-dimensjonijiet tal-proġett, ir-riperkussjonijiet mistennija u l-baġit, l-
awtoritajiet kompetenti ddeċidew li jawtorizzawh mingħajr ma l-ewwel wettqu proċedura ta’ 
studju ta’ l-impatt ambjentali skond id-direttiva tal-Komunità msemmija hawn fuq. Dak li 
ressaq il-petizzjoni qiegħed jitlob li jitwettaq studju formali ta’ l-impatt ambjentali sabiex issir 
stima bir-reqqa dwar l-effett ta’ dan il-proġett fuq l-ambjent u ż-żoni fil-qrib, u sabiex tiġi 
involuta l-popolazzjoni lokali.

Il-Kummissjoni diġà ntalbet biex twieġeb għall-Mistoqsija bil-Miktub P-0494/04, li 
tikkonċerna wkoll il-mogħdija differenti ta’ l-awtostrada M-30 li hemm il-ħsieb li ssir –
awtostrada li tgħaddi madwar il-belt ta’ Madrid. B’konsegwenza ta’ dik il-mistoqsija bil-
miktub, il-Kummissjoni bdiet l-investigazzjonijiet tagħha, taħt in-numru ta’ referenza 
2004/2080. Bħala parti mill-investigazzjoni tagħha f’dan il-każ, il-Kummissjoni bagħtet ittra 
lill-awtoritajiet Spanjoli fejn talbithom jikkummentaw dwar l-allegazzjonijiet tal-MPE 
(Membri Parlamentari Ewropej) u dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 85/337/KEE fil-każ 
                                               
1 ĠU L 175, 5.7.1985, pġ. 40
2 ĠU L 73, 14.3.1997, pġ. 5
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imsemmi.

L-awtoritajiet Spanjoli diġà wieġbu, billi bagħtu rapporti bl-opinjonijiet tat-tliet 
amministrazzjonijiet responsabbli – il-Kunsill tal-Belt ta’ Madrid, dak li qed jinsisti li jsir il-
proġett, il-Komunità Awtonoma ta’ Madrid, il-korp kompetenti ta’ l-ambjent, il-
Confederación Hidrográfica del Tajo, il-korp responsabbli għall-baċiri tal-ġbir ta’ l-ilma tax-
xita, li jaqa’ taħt il-Ministeru ta’ l-Ambjent, minħabba l-impatt possibbli fuq ix-xmara 
Manzanares.

Il-Kummissjoni wettqet eżami preliminari tat-tweġiba mill-awtoritajiet Spanjoli u organizzat 
laqgħa teknika ma’ l-awtoritajiet Spanjoli. Dawn ta’ l-aħħar urew li l-awtostrada msemmija 
hija triq urbana u wiegħdu li se jibagħtu aktar informazzjoni sabiex juru x’azzjoni tkun 
ittieħdet fir-rigward tal-proġett.

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat b’kull żvilupp ieħor li 
jkun hemm fl-investigazzjoni tagħha dwar dan il-każ.

4. Tweġiba addizzjonali mill-Kummissjoni għall-petizzjonijiet Nru 0504/2004, 
0788/2005 u 0838/2005, li waslet nhar it-30 ta’ Awwissu 2006.

Kif indikat, il-Kummissjoni ddeċidiet li tinvestiga l-ilmenti, il-mistoqsijiet parlamentari u l-
petizzjonijiet kollha li jkollhom x’jaqsmu max-xogħlijiet maħsuba li jsiru fuq l-expressway 
M30 taħt in-Nru. tar-referenza 2004/2080.

Wara li eżamina l-fajl, il-kumitat iddeċieda waqt il-laqgħa tiegħu ta’ l-4 ta’ April 2006 
rigward il-proċeduri ta’ ksur, illi jibgħat ittra ta’ avviż formali lir-Renju ta’ Spanja skond l-
Artikolu 226 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Kumitat Ewropew.

Fid-dawl ta’ l-informazzjoni li għandha bħalissa, il-Kummissjoni hija tal-fehma li r-Renju ta’ 
Spanja falla milli jissodisfa l-obbligi tiegħu skond id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 
ta’ Ġunju 1985 dwar l-istudju ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif 
emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 97/11/KEE tat-3 ta’ Marzu 1987, talli fallew milli jwettqu 
evalwazzjoni ambjentali qabel l-awtorizzazzjoni tax-xogħlijiet li hemm il-ħsieb li jsiru fuq l-
awtostrada jew expressway M30 li tgħaddi minn madwar il-belt, flimkien max-xogħlijiet 
anċillari ta’ l-iżvilupp urban, inkluż dawk li qegħdin isiru fil-belt ta’ Madrid.

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li, skond it-termini  ta’ din id-direttiva, proċedura formali sħiħa 
ta’ l-istima ta’ l-ambjent hija meħtieġa fil-każ ta’ dan il-proġett ewlieni mniedi mill-
awtoritajiet muniċipali ta’ Madrid, wieħed mill-akbar tat-tip tiegħu fl-Ewropa b’baġit inizjali 
totali ta’ 4 biljun ewro. Minflok, il-proġett tqassam f’19-il proġett iżgħar, li l-effett tagħhom 
fuq l-ambjent ma ġiex stmat b’mod komprensiv u rigoruż. Minn dan il-lat, il-Kummissjoni 
ġiet ikkonfermata bis-sentenza mgħoddija mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej 
fis-16 ta’ Marzu 2006, rigward proċedura oħra ta’ ksur fil-Kawża C-332/04, fejn ġie deċiż li 
Spanja naqset milli tittrasporta b’mod korrett id-direttiva 85/337/KEE kif emendata bid-
direttiva 97/11/KE rigward il-proġetti ta’ żvilupp urban.

Filwaqt li l-Kummissjoni ma qiegħda targumenta xejn la dwar il-bżonn għal dan il-proġett u 
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lanqas dwar l-importanza tiegħu għall-belt ta’ Madrid, u m’għandha l-ebda oġġezzjoni għall-
ippjanar tiegħu, mad-dispożizzjonijiet tad-direttiva dwar l-impatt ambjentali jrid ikun hemm 
konformità. B’hekk, fl-10 ta’ April 2006, il-Kummissjoni bagħtet ittra ta’ avviż formali lir-
Renju ta’ Spanja.

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet infurmat dwar aktar żviluppi li 
jistgħu jitqajmu matul l-investigazzjonijiet tagħha.

5. Tweġiba addizzjonali mill-Kummissjoni għall-petizzjonijiet Nru 0504/2004, 
0788/2005 u 0838/2005, li waslet nhar il-25 ta’ Jannar 2007.

F’April 2006 il-Kummissjoni ħarġet ittra ta’ avviż formali, rigward il-proċedura ta’ ksur 
2004/2080, dwar il-Proġett tat-Triq periferika M-30 madwar Madrid, minħabba li ċerti 
dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-Istudju ta’ l-Impatt Ambjentali (85/337/KEE) ma laħqux 
konformità fir-rigward ta’ dan il-proġett.

Fil-qosor, il-proġett, li nqasam f’għadd ta’ proġetti iżgħar, ma ġiex sottomess għal stima ta’ l-
impatt sħiħ. Kienu biss uħud mill-proġetti iżgħar li għaddew minn xi proċeduri simili, waqt li 
oħrajn ma għaddew minn xejn minn dan. Uħud mill-proġetti iżgħar għadhom iridu jiġu 
implimentati, waqt li hemm proġetti oħrajn li diġà ġew finalizzati.

It-tweġiba ta’ l-awtoritajiet Spanjoli ta’ Lulju 2006 ġiet assessjata mill-Kummissjoni. Fil-
qosor, it-tweġiba tispjega li l-ksur tad-Direttiva fir-rigward ta’ dan il-proġett seħħ minħabba 
n-nuqqas ta’ konformità tal-leġiżlazzjoni Spanjola EIA [din il-kwistjoni kienet is-suġġett tal-
proċedura seperata ta’ ksur tal-liġi (2001/2210) li ġiet konkluża bid-deċiżjoni tal-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja fis-16.3.2006 fil-kawża C-332/04] u mhux minħabba rieda intenzjonata 
għan-nuqqas ta’ konformità. L-awtoritajiet Spanjoli jispjegaw li huma lesti li jagħtu bidu għal 
proċeduri ta’ l-istudju ta’ l-impatt sħiħ għall-proġetti li baqa’ u biex jieħdu ftit aktar miżuri ta’ 
tnaqqis u ta’ kumpens fir-rigward ta’ proġetti li diġà huma implimentati.

Din il-pożizzjoni ta’ l-awtoritajiet Spanjoli timxi mal-linji tal-konklużjonijiet tar-rapport miż-
żjara tal-ġbir ta’ fatti tal-Membri tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet f’Madrid fil-kuntest ta’ l-
eżami ta’ dawn il-petizzjonijiet mill-Kumitat.

Bħalissa, il-Kummissjoni qiegħda tistenna tweġiba addizzjonali mill-awtoritajiet Spanjoli.

6. Tweġiba addizzjonali mill-Kummissjoni għall-petizzjonijiet Nru 0504/2004, 
0788/2005 u 0838/2005, li waslet nhar l-1 ta’ Ġunju 2007.

Kif intqal fil-komunikazzjonijiet ta’ qabel dwar il-petizzjonijiet ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni 
ħarġet Ittra ta’Avviż Formali f’April 2006, dwar il-proġett tat-triq periferika  M-30 madwar 
Madrid, minħabba li ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istudju ta’ l-
effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent1 kif immodifikata mid-Direttiva tal-
Kunsill 97/11/KE2, jidher li ma kkonformawx sewwa fir-rigward ta’ dan il-proġett.
                                               
1 Ġ.U. nru L175 of 5.7.1985,   pġ. 1-40.
2 ĠU. nru L073 of 14.3.1997, pġ. 5-15.
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L-awtoritajiet Spanjoli wieġbu għall-Ittra ta’ Avviż Formali ta’ Lulju 2006 fejn indikaw li 
huma kienu lesti li jimxu mal-gwida tal-Kummissjoni sabiex iwaqqfu kull ksur tal-liġi.

Lejn l-aħħar ta’ l-2006, xi ittri għaddew bejn is-servizzi tal-Kummissjoni u l-awtoritajiet
Spanjoli sabiex kemm jista’ jkun possibbli, jidentifikaw x’kien hemm bżonn li jsir, sabiex 
isewwu l-ħsara tal-ksur tal-liġi min-naħa ta’ l-awtoritajiet Spanjoli fir-rigward tad-direttivi 
msemmijin hawn fuq.

Fl-aħħarnett, l-awtoritajiet Spanjoli qablu li jieħdu l-miżuri sabiex isewwu l-ħsara tal-ksur tal-
liġi. Huma ppreżentaw lis-servizzi tal-Kummissjoni bi skeda għall-implimentazzjoni ta’ tali 
miżuri u impenjaw ruħhom li jipprovdu informazzjoni b’mod regolari dwar il-progress li jkun 
qiegħed iseħħ fl-implimentazzjoni ta’ dawn il-miżuri. Din il-proposta ġiet eżaminata u 
kkunsidrata b’mod pożittiv mis-servizzi tal-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni sejra ssegwi mill-qrib l-implimentazzjoni ta’ dawn il-miżuri u, sadanittant, il-
kawża tal-ksur tal-liġi se tibqa’ miftuħa.

7. Tweġiba addizzjonali mill-Kummissjoni għall-petizzjoninjiet Nru 0504/2004, 
0788/2005 and 0838/2005, li waslet nhar is-7 ta Marzu 2008.

B’referenza għall-informazzjoni mogħtija fil-komunikazzjonijiet ta’ qabel, rigward id-
deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-proposta mressqa mill-awtoritajiet Spanjoli biex isewwu 
safejn huwa possibbli l-ħsara kkawżata minn Spanja bil-ksur tal-liġi fil-kuntest tad-Direttivi 
dwar l-Istudju ta’ l-Impatt Ambjentali1 b’relazzjoni mal-proġett M30, il-Kummissjoni tinnota
li l-awtoritajiet Spanjoli ssottomettew l-ewwel, it-tieni, it-tielet u r-raba’ rapport dwar il-
progress li sar biex jiġu implimentati l-miżuri miftiehma.

Jidher li l-kalendarju ta’ l-implimentazzjoni fil-biċċa l-kbira tiegħu qed jiġi rispettat.

Il-Kummissjoni sejra tkompli ssegwi mill-qrib l-implimentazzjoni ta’ dawn il-miżuri u sejra 
żżomm infurmat kif jixraq lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet.

8. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni għall-petizzjonijiet Nru 0504/2004, 
0788/2005 and 0838/2005, li waslet fid-9 ta' Diċembru 2010.

Mill-aħħar komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar dawn il-petizzjonijiet, waslu diversi 
rapporti oħra mill-awtoritajiet Spanjoli li kkonfermaw li Spanja kienet qed tkompli 
timplimenta l-miżuri ta' rimedju neċessarji.  Fuq din il-bażi, il-każ ta' ksur kontra Spanja 
ngħalaq fit-28 ta' Jannar 2010. Il-Kummissjoni se tkompli timmoniterja s-sitwazzjoni.

                                               
1 Direttiva 85/337/KEE dwar l-istudju ta’ l-effetti fuq l-ambjent ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati (G.U. nru 
L175 tal-5.7.1985, pp. 1-40) kif  emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE (Ġ.U. nru L073 ta’ l-14.3.1997, 
pp. 5-15).


