
CM\857186MT.doc PE416.445v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

11.2.2011

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1386/2007, imressqa mis-Sur Román Alonso Santos, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, f’isem Izquierda Unida de Vigo, dwar l-impatt ambjentali tal-Pjan 
Ġenerali ta’ Żvilupp Urban ta’ Vigo (PGOU)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jidhirlu li l-Pjan Ġenerali ta’ Żvilupp Urban ta’ Vigo (Spanja) għandu 
jipprovdi għal żvilupp sostenibbli ta’ Vigo u għalhekk għandu jkun konformi mar-rekwiżiti 
legali kollha dwar l-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali. Il-petizzjonant jargumenta li l-PGOU 
kif ippreżentat lill-opinjoni pubblika mill-awtoritajiet lokali ma jissodisfax il-kriterji 
msemmija hawn fuq u għalhekk għandu mhux biss jiġi rivedut, iżda jinkiteb kompletament 
mill-ġdid. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jiżgura li ma jkunx hemm ksur 
tal-leġiżlazzjoni tal-KE dwar l-impatt ambjentali.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

Il-petizzjonant, f’isem il-partit politiku "Izquierda Unida", jilmenta kontra l-
approvazzjoni tal-Pjan Ġenerali ta’ Żvilupp Urban (PGOU) fil-muniċipalità ta’ Vigo 
(Galicia, Spanja). 
Il-petizzjonant jidhirlu li l-PGOU għandu jkun suġġett għal Evalwazzjoni Strateġika 
Ambjentali (SEA) iżda l-Awtorità Ambjentali tar-Reġjun ta’ Galicia approvat il-pjan permezz 
ta’ “Resolución” fl-10 ta’ Settembru 2007. 

Id-Direttiva 2001/42/KE, id-Direttiva SEA (Evalwazzjoni Strateġika Ambjentali), hi applikata 
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għal dawk il-pjanijiet u programmi li probabilment se jkollhom effetti sinifikanti fuq l-
ambjent. L-ippjanar tal-irħula u tal-pajjiżi u l-pjanijiet għall-użu tal-art jirrikjedu SEA jekk 
ikunu konformi mal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 2 u 3. 

Madankollu, skont kif inhu muri fl-Artikolu 13, id-direttiva se tkun applikata għal dawk il-
pjanijiet u programmi li l-ewwel att formali preparatorju tagħhom hu wara l-21 ta’ Lulju 
2004, kif ukoll għal dawk li l-ewwel att formali preparatorju tagħhom hu qabel din id-data u li 
huma adottati jew sottomessi fil-proċedura leġiżlattiva aktar minn 24 xahar wara din id-data 
(i.e. 21 ta’ Lulju 2006), sakemm l-Istat Membru jiddeċiedi li dan mhuwiex fattibbli. 

It-tieni sentenza tal-Artikolu 13(3) taħseb biex tiżgura li l-evalwazzjoni ambjentali li 
tikkonforma mad-direttiva normalment se titwettaq għal pjanijiet u programmi li l-ewwel att 
formali preparatorju tagħhom kien qabel il-21 ta’ Lulju 2004, iżda li mhux se jiġi adottat sal-
21 ta’ Lulju 2006. Dan ifisser li ftit xogħol jew xogħol li ma għandux sinifikat se jkun sar fuq 
il-pjan sa Lulju 2004 sabiex titwettaq evalwazzjoni utli. Mhux fattibbli li wieħed jagħmel 
evalwazzjoni ambjentali ta’ pjan li l-ewwl att preparatorju tiegħu sar qabel Lulju 2004 u li 
kien fi stadju avvanzat ħafna għal dak iż-żmien. Il-punt fokali ta’ din id-dispożizzjoni 
mhuwiex fuq tant kemm id-data tal-bidu tal-pjan jew programm kienet qabel Lulju 2004, iżda 
fuq jekk il-proċess tal-ippjanar tal-pjanijiet jew programmi relevanti hi fi stadju li fiha tista’ 
titwettaq evalwazzjoni ambjentali utli.

Din l-evalwazzjoni għandha titwettaq mill-awtorità ambjentali kompetenti, kif sar f’dan il-
każ.

Meta wieħed jieħu dan inkonsiderazzjoni li, skont l-informazzjoni disponibbli, ir-riċerka bdiet 
fl-2000 u l-evalwazzjoni saret minn awtorità ambjentali kompetenti, il-Kummissjoni ma 
għandhiex għala tassumi li l-leġiżlazzjoni tal-KE mhix qiegħda tiġi applikata b’mod xieraq.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Frar 2011

Is-servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw l-informazzjoni addizzjonali pprovduta mill-
petizzjonant fid-dawl tal-liġi ambjentali tal-UE li tista’ tkun applikabbli għal dan il-każ.

Id-Direttiva 2001/42/KE1 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent 
(magħrufa bħala l-Evalwazzjoni Strateġika Ambjentali jew id-Direttiva SEA), hija applikata 
għal dawk il-pjanijiet u programmi li probabbilment ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent.
L-ippjanar tal-ibliet u l-pajjiżi u l-pjanijiet għall-ġestjoni tal-użu tal-art normalment jirrikjedu 
li titwettaq SEA jekk kollox ikun konformi mal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 2 u 3.

Madankollu, skont kif jidher fl-Artikolu 13, id-Direttiva SEA se tkun tgħodd biss għall-
pjanijiet u programmi li dwarhom l-ewwel att preparatorju formali jkun sussegwenti għall-21 
ta’ Lulju 2004, kif ukoll għal dawk li dwarhom l-att preparatorju formali jkun qabel dik id-
data u li jkunu adottati jew sottomessi għall-proċedura leġislattiva aktar minn 24 xahar wara 
dan (i.e. 21 ta’ Lulju 2006), kemm-il darba l-Istat Membru kkonċernat ma jiddeċidix abbażi 
ta’ kull każ li dan ma jkunx possibbli u jinforma lill-pubbliku bid-deċiżjoni tiegħu. F’dan il-
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każ, l-awtoritajiet ambjentali kompetenti Spanjoli, id-Direttorat Ġenerali tal-Iżvilupp 
Sostenibbli tad-Dipartiment reġjonali għall-Ambjent, iddeċidew fit-28 ta’ Marzu 20081 li SEA 
mhijiex fattibbli għall-Pjan ta’ Żvilupp Urban (PGOU) ta’ Vigo mniedi fl-2000, skont il-
leġiżlazzjoni Spanjola li tittrasponi l-Artikolu 13(3) tad-Direttiva SEA. Din id-deċiżjoni ġiet 
ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ Galizja tal-14 ta’ Mejju 2008.

Jidher li l-awtoritajiet Spanjoli għamlu użu tal-marġni ta’ manuvra leġittimu tagħhom li huwa 
permess mid-Direttiva SEA għal pjanijiet imnedija qabel il-21 ta’ Lulju 2004 iżda li ġew 
adottati wara l-21 ta’ Lulju 2006.  F’kull każ, id-deċiżjoni msemmija hawn fuq tal-awtoritajiet 
ambjentali kompetenti fiha elementi li juru l-effett possibbli fuq l-ambjent ta’ dan il-pjan u 
tistabbilixxi kundizzjonijiet ambjentali differenti u salvagwardji, pereżempju li SEA tkun 
applikabbli għal żviluppi oħra tal-ippjanar skont il-PGOU ta’ Vigo.

Konklużjonijiet

Minkejja l-informazzjoni addizjonali pprovduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni għadha ma 
tistax tidentifika ksur tal-liġi ambjentali tal-UE f’dan il-każ. Għaldaqstant, il-Kummissjoni 
m’għandhiex raġuni għalxiex tibdel il-konklużjonijiet inizjali tagħha.

                                               
1 Mir-“Riżoluzzjoni tad-Direttorat Ġenerali għall-Iżvilupp Sostenibbli tat-28 ta’ Marzu 2008, li tiddikjara l-impossibilità ta’ 
sottomissjoni tal-Pjan Ġenerali tal-Użu tal-Art Muniċipali tal-Kontea ta’ Vigo skont l-Artikolu 7 tal-Liġi 9/205 tat-28 ta’ 
April dwar l-evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi”).


