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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0774/2008, imressqa minn María Jesus Peréx Agorreta, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, f’isem id-’Departamento de Historia Antigua-UNED’ 
(Dipartiment tal-Istorja Antika tal-UNED), dwar il-protezzjoni tal-ambjent 
kulturali u naturali f’Soria u Numancia f’Castilla y León fit-Tramuntana ta’ 
Spanja.

Petizzjoni 0862/2008, imressqa minn Amalio de Marichalar y Sáenz de 
Tejada, ta’ nazzjonalità Spanjola, dwar il-ħarsien tal-ambjent naturali u 
kulturali f’Soria u f’Numancia ġewwa Castilla y León fit-Tramuntana ta’ 
Spanja.

Petizzjoni 1686/2008, imressqa minn Álvaro de Marichalar y Sáenz de 
Tejada, ta’ nazzjonalità Spanjola, dwar il-ħarsien tal-ambjent naturali u 
kulturali ta’ Soria u Numancia, Castilla y León, fi Spanja.

1. Sommarju tal-petizzjoni 0774/2008

Il-petizzjonanta tirreferi għall-kostruzzjoni ppjanata ta’ ‘belt ambjentali’ f’Soria, terminu li hi 
tqis li mhuwiex adegwat peress li s-sit ta’ kostruzzjoni, Soto de Garray, huwa klassifikat bħala 
żona protetta bi projbizzjoni għall-bini peress li jinsab f’Sit ta’ Interess Komunitarju u Żona 
Speċjali ta’ Protezzjoni għall-Għasafar fejn il-popolazzjoni tal-għasafar tinkludi ċ-ċikonji. Il-
proġett jinvolvi l-bini ta’ ’l fuq minn 700 post ta’ abitazzjoni, numru ta’ ħotels u park ta’ 
negozju (Polígono Industrial Soria II). Il-petizzjonanta ssostni wkoll li dan il-proġett u l-
attivitajiet assoċjati miegħu ser ikollhom impatt tassew negattiv fuq is-sit ta’ Numancia li 
jinsab fil-qrib, li huwa ta’ importanza storika u arkeoloġika. Il-petizzjonanta għalhekk issejjaħ 
lill-Parlament Ewropew biex jieħu azzjoni u jiċċekkja jekk id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi tal-
UE f’dan il-qasam ġewx osservati fir-rigward tal-proġett li ssemma qabel.

Sommarju tal-petizzjoni 0862/2008
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Il-petizzjonant huwa l-proprjetarju ta’ parti miż-żona li għandha tiġi esproprjata minħabba l-
kostruzzjoni ta’ belt ‘favur l-ambjent’ f’Soria, deskrizzjoni li hu jaraha ħażina peress li s-sit 
għall-kostruzzjoni, Soto de Garray, huwa kklassifikat bħala żona ta’ konservazzjoni fejn il-
bini huwa pprojbit għax jinsab f’żona ta’ importanza Komunitarja u f’żona ta’ ħarsien speċjali 
tal-għasafar b’popolazzjonijiet ta’ ċikonji, fost affarijiet oħra. Il-proġett se jkun jikkonsisti 
mill-bini ta’ ’l fuq minn 700 dar, diversi lukandi u żona industrijali (Polígono Industrial Soria 
II). Il-petizzjonant jenfasizza wkoll li l-proġetti fil-kwistjoni u l-attivitajiet assoċjati se 
jkollhom impatt partikolarment negattiv fuq iż-żona ta’ importanza storika u arkeoloġika ta’ 
Numancia. Il-petizzjonant għalhekk jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni u 
jivverifika jekk il-proġett huwiex konformi mad-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni tal-UE li 
japplikaw għal dan is-settur.

Sommarju tal-petizzjoni 1686/2008

Il-petizzjonant huwa s-sid ta’ parti minn żona (Finca el Cabezo) li se tiġi esproprjata 
minħabba proġett ta’ bini li jinkludi 700 dar, għadd ta’ lukandi, u żona industrijali (Polígono 
Industrial Soria II). Ix-xiri obbligatorju ‘fl-interess pubbliku’ ngħata lill-kumpanija 
semipubblika, GESTURCAL, b’mod li mhux konformi mad-Direttiva 2004/18/KE dwar il-
kuntratti għax-xogħlijiet pubbliċi. Il-proġett ta’ żvilupp urban ħarab mill-istudju tal-impatt 
ambjentali li kellu jsir qabel, biex b’hekk kiser id-Direttiva 2001/42/KE. Barra minn hekk, is-
sit magħżul għall-iżvilupp jinsab f’żona ta’ protezzjoni għal għasafar speċjali li toffri kenn 
għall-qtajja’ ta’ ajkli ta’ Bonelli u ta’ spanjuletti, u b’hekk jikser id-Direttiva tal-Ħabitats 
92/43/KE. Il-petizzjonant isostni wkoll li l-proġett ta’ żvilupp se jkollu effett negattiv fuq iż-
żona ta’ Numancia li tinsab maġenbu, li għandha importanza storika u arkeoloġika (fiha 
fdalijiet Rumani mill-assedju tal-perjodu ta’ Scipio Africanus u fdalijiet Romaneski f’San 
Juan de Duero). Għaldaqstant huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervieni u 
jivverifika jekk il-proġett jikkonformax mad-dispożizzjonijiet relevanti tal-liġi Komunitarja.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Ottubru 2008 (petizzjoni 0774/2008) u fil-11 ta’ Novembru 
2008 u fis-26 ta’ Marzu 2009 (petizzjoni 1686/2008). Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex 
tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.

‘Il-petizzjoni

Il-petizzjonanti jilmentaw dwar żewġ proġetti, il-kostruzzjoni ppjanata ta’ ‘belt ambjentali’ 
f’Soto de Garray (Soria) u l-Proġett ta’ Park tan-negozju Soria II (117 Ettaru) f’Cabezo, fil-
Komun ta’ Soria.

Skont il-petizzjonanti, il-‘belt ambjentali’, f’Soria, Soto de Garray, taffettwa ż-żona 
mistagħdra fil-konfluwenza tax-xmajjar Duero u Tera, fejn speċi ta’ pjanti tul ix-xmajjar, 
partikolarment il-betula, huma abbundanti u li din hija żona fejn ibejtu diversi speċi ta’ 
għasafar, speċjalment iċ-ċikonji. Il-proġett jinvolvi l-kostruzzjoni ta’ ħames strutturi tal-ħġieġ, 
800 dar, lukandi u negozji, eċċ., li minbarra li għandhom impatt negattiv fuq l-ambjent, 
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ikollhom ukoll impatt viżwali serju fuq is-sit arkeoloġiku eċċezzjonali f’Numancia.

F’dak li għandu x’jaqsam mal-Proġett ta’ Park tan-Negozju Soria II, il-petizzjonanti spjegaw 
li dan jirrappreżenta theddida serja għall-pajsaġġ kulturali u li ma kien sar l-ebda studju dwar 
l-impatt ambjentali jew rapport ekonomiku. Soria II jinsab biss 400 metru mill-Kamp Ruman 
La Rasa, parti mill-Assedju ta’ Scipio, li flimkien ma’ Numancia ġie ddikjarat bħala 
Patrimonju Kulturali, u l-kostruzzjoni se taffettwa wkoll Patrimonji Kulturali oħra ddikjarati.
Il-park tan-negozju għalhekk jaffettwa b’mod irriversibbli l-ambjent imsemmi.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni hija konxja tal-kwistjonijiet imressqa mill-petizzjonanti, li kienu wkoll is-
suġġett ta’ lmenti mressqa lill-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni diġà investigat il-proġett tal-‘belt ambjentali’ fil-kuntest tal-ilment 
2007/2105, b’attenzjoni speċjali għall-possibilità ta’ ksur tad-Direttivi tal-Kunsill 92/43/KEE1

tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa 
u 79/409/KEE2 tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi. Is-Servizzi 
tal-Kummissjoni ma rriżultawlhomx effetti sinifikanti mill-proġett fuq in-netwerk ta’ Natura 
2000 u l-ilment ingħalaq fil-15/06/2008.

Il-proġett ma jinsabx fin-netwerk ta’ Natura 2000. Ġew stabbiliti żewġ postijiet qabel l-għażla 
tal-alternattivi studjati mill-iżviluppatur: a) li l-iżvilupp m’għandux ikun iktar minn 8km 
bogħod minn Soria; u b) li l-proġett m’għandux isir f’xi żona protetta, id-distanza massima 
minn SCI “Riberas del Duero y sus afluentes” m’għandhiex tkun iktar minn 2 km u li l-
inklinazzjoni m’għandhiex tkun iktar minn 8%.

Il-proġett huwa maqsum f’setturi (‘campus’), b’kostruzzjonijiet imferrxa u b’impatt minimu 
bħala densità. 

Il-proġett għadda mill-proċess ta’ stima tal-impatt ambjentali li spiċċa b’dikjarazzjoni ta’ 
impatt ambjentali approvata bir-Resoluzzjoni tal-10 ta’ Novembru 2006 (BOCyL – Il-Ġurnal 
Reġjonali uffiċjali - tas-17 ta’ Novembru 2006). Skont id-dikjarazzjoni tal-impatt ambjentali 
msemmija, l-istudju tal-impatt ambjentali tal-proġett ikkunsidra, fost oħrajn, il-fatturi 
ambjentali li ġejjin: il-ħamrija, l-ilma, l-arja, il-klima, il-pajsaġġ, il-flora, il-fawna (inkluża l-
protezzjoni tal-ispeċi, il-potenzjal tal-ħabitats u l-impatti possibbli fuq ekosistemi protetti), il-
patrimonju materjali u l-wirt kulturali (patrimonju arkeoloġiku u kulturali). Barra minn hekk, 
punt 2 tad-dikjarazzjoni tal-impatt ambjentali, dwar il-protezzjoni tal-patrimonju storiku, 
jistabbilixxi li “jekk matul ix-xogħlijiet ta’ skavar ikun hemm sejbiet aċċidentali, jiġifieri, xi 
skoperta ta’ oġġetti jew fdalijiet materjali ta’ valur għall-patrimonju kulturali ta’ Castile u 
Léon, għandha tissegwa l-proċedura deskritta fl-Artiklu 60 tal-Liġi 12/2002, tal-11 ta’ Lulju, 
tal-Patrimonju Kulturali ta’ Castile u Léon”.

Il-Proġett ta’ Park tan-negozju Soria II bħalissa qed jiġi analizzat. F’dan il-kuntest, il-
Kummissjoni talbet informazzjoni mill-awtoritajiet Spanjoli dwar id-Direttiva 85/337/KEE 

                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992.
2 ĠU L 103, 25.4.1979.
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kif emendata bid-Direttivi 97/11/KE u 2003/35/KE, b’attenzjoni speċjali għall-impatti 
possibbli fuq Numancia u l-Kampijiet Rumani.

Konklużonijiet

Il-Kummissjoni tikkunsidra li l-proġett ta’ ‘belt ambjentali’ ma jiksirx il-leġiżlazzjoni 
ambjentali Komunitarja, u talbet informazzjoni lill-awtoritajiet Spanjoli dwar l-impatt 
ambjentali tal-Proġett ta’ Park tan-Negozju Soria II, u l-patrimonju kulturali kklassifikat.  Il-
Kummissjoni se timmonitorja l-iżvilupp tal-proġett.’

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009.

Il-proġett tal-‘Belt ambjentali’

Il-Kummissjoni tirrepeti l-pożizzjoni espressa fil-komunikazzjoni miktuba preċedenti fir-
rigward tal-proġett tal-‘belt ambjentali’.

Soria II Pjan Urban

Il-Kummissjoni fetħet l-investigazzjoni bin-numru 237/08 fil-kuntest tal-EU PILOT wara l-
mistoqsija bil-miktub E-6192/08 mis-Sur Hammerstein Mintz.

Il-Kummissjoni qajmet diversi mistoqsijiet mal-awtoritajiet Spanjoli li jikkonċernaw l-
applikazzjoni għall-każ tad-Direttiva 2001/42/KE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u 
programmi fuq l-ambjent. Il-Kummissjoni staqsiet ukoll jekk huwiex possibbli li jkun hemm 
effetti fuq is-siti tan-Natura 2000.

L-awtoritajiet Spanjoli spjegaw li l-modifikazzjoni fuq l-ippjanar urban ta’ Soria ma kienx 
soġġett għad-dispożizzjonijiet SEA wara deċiżjoni espliċita u motivata ppubblikata fil-Ġurnal 
Uffiċjali tar-Reġjun (BOCyL Nru 81 tal-27.4.2007). Dan minħabba l-fatt li skont it-
traspożizzjoni Spanjola tal-Artikolu 3 paragrafu 3, il-pjanijiet u l-programmi li jiddeterminaw 
l-użu ta’ żoni żgħar fuq il-livell lokali u l-modifikazzjonijiet minuri tal-pjanijiet u l-
programmi għandhom jirrikjedu studju ambjentali biss fejn l-Istati Membri jiddeterminaw 
jekk għandux imnejn ikollhom effetti ambjentali sinifikattivi. Id-dettalji u r-raġunijiet 
mogħtija fid-deċiżjonijiet msemmija hawn fuq jispjegaw b’mod ċar għala f’dan il-każ 
m’hemmx bżonn ta’ SEA. Mit-test tad-deċiżjoni huwa ċar li l-ebda sit tan-Natura 2000 ma ġie 
affettwat mill-modifika tal-Pjan. Barra dan, id-deċiżjoni tispjega wkoll li ż-żoni li jintagħżlu 
għall-industrija msemmija fil-modifikazzjoni tal-Pjan Urban se jkunu sottoposti għal studju 
ambjentali.

Id-deċiżjoni msemmija tistqarr ukoll li m’hemmx siti arkeoloġiċi katalogati fiż-żona 
affettwata mill-Pjan Urban Soria II.

Għalhekk, fuq il-bażi tal-punti diskussi hawn fuq, ma ġiet iġġustifikata l-ebda azzjoni min-
naħa tal-Kummissjoni.

Aspetti ta’ sejħa għall-offerti

Jidher li l-kwistjonijiet identifikati f’dawn il-petizzjonijiet huma, sa ċertu punt, konnessi ma’ 
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dawk diskussi fil-kuntest tal-proċedura ta’ ksur miftuħa mill-Kummissjoni kontra Spanja 
għan-nuqqas ta’ konformità tal-Liġi ta’ Valencia dwar l-Artijiet (preċedentement l-LRAU, 
attwalment l-LUV) mar-regoli ta’ sejħa pubblika għall-offerti tal-UE. Il-Kummissjoni, fis-
27/06/2007, ħadet id-deċiżjoni li tressaq dan il-każ quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja;
ir-referenza tal-każ bħalissa hija K-306/08, il-Kummissjoni vs Spanja1.

L-objettiv ta’ din il-proċedura ta’ ksur li hemm referenza għaliha hawn fuq ikopri aspetti 
differenti tal-Liġi ta’ Valencia dwar l-Artijiet. L-elementi tal-Liġi ta’ Valencia dwar l-Artijiet 
ikkontestati mill-Kummissjoni joħorġu mill-fatt li l-Kummissjoni tikkonsidra li l-PAIs 
(Programmi Integrati ta’ Azzjoni) għandhom jingħataw f’konformità sħiħa mar-regoli u l-
prinċipji tal-UE dwar is-sejħiet għall-offerti.

Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-proċedura ta’ ksur li hemm referenza għaliha hawn fuq 
hija limitata fil-qasam ta’ applikazzjoni għall-ksur tar-regoli tas-sejħiet pubbliċi tal-UE. Hija 
ma tiddubitax mid-dispożizzjonijiet tal-Liġi ta’ Valencia dwar l-Artijiet li tirreferi għall-
kompetenzi tal-esproprjazzjoni tal-awtoritajiet lokali, ladarba din mhijiex kwistjoni li taqa’ 
fil-kompetenza tal-Komunità, skont l-Artikolu 295 tat-Trattat KE rigward is-sistema għas-
sjieda ta’ proprjetà fl-Istat Membru.

Fl-interess tal-petizzjonanti, kif diġà enfasizzat fit-tweġiba għall-mistoqsija orali O-031-07 u 
għall-mistoqsija bil-miktub E-4434/07, f’din il-fażi ma jistax jiġi eskluż li l-każ ta’ Valencia 
msemmi hawn fuq jista’ sa ċertu punt isir azzjoni legali għall-Kummissjoni u, għalhekk, 
ikopri l-kwistjoni mqajma mill-petizzjoni. Skont dawk iċ-ċirkostanzi, ladarba l-Qorti Ewropea 
tal-Ġustizzja taqta’ sentenza dwar il-kwistjoni, il-Kummissjoni se tanalizza l-passi li għad 
iridu jittieħdu fir-rigward ta’ liġijiet reġjonali Spanjoli oħra dwar l-artijiet.  

Konklużonijiet
Il-Kummissjoni tikkonsidra li la l-proġett tal-‘belt ambjentali’ u lanqas il-Pjan Urban Soria II 
ma jiksru l-leġiżlazzjoni komunitarja tal-ambjent.

Fir-rigward tal-applikazzjoni potenzjali tar-regoli tas-sejħiet pubbliċi tal-KE, fl-interess tal-
petizzjonanta, il-Kummissjoni tfakkarha fil-pożizzjoni tagħha fil-każ K-306/08, il-
Kummissjoni vs Spanja2.

5. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Frar 2011.

Il-Kummissjoni eżaminat l-informazzjoni ulterjuri mibgħuta mill-petizzjonant. Madankollu, 
għadha ma tistax tidentifika ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE u, għaldaqstant, tqis li l-
argumenti spjegati fil-komunikazzjoni preċedenti tagħha għadhom validi.

                                               
1 ara http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ għall-aġġornamenti dwar l-iżvilupp ta’ dan il-każ.
2 ara http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ għall-aġġornamenti dwar l-iżvilupp ta’ dan il-każ.


