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Suġġett: Petizzjoni 0559/2009, imressqa minn José Vázquez Gómez, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, f’isem l-“Asociación movida Pro Parque Tamarguillo”, dwar il-bini ta’ 
konnessjoni mal-awtostrada li tagħmel ħsara lil park f’Sivilja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li l-kunsill lokali tal-belt ta’ Sivilja qed jippjana l-bini ta’ konnessjoni 
għall-awtostrada li tgħaddi mill-park Tamarguillo. Dan il-park ġie rrestawrat u forestat mill-
ġdid permezz ta’ fondi tal-ERDF. Il-bini ta’ din il-konnessjoni jeqred il-ħidma ta’ restawr u l-
faċilitajiet u joħloq inkonvenjenzi kbar għall-persuni li jgħixu qrib. Il-petizzjonant jilmenta 
wkoll dwar l-użu ħażin ta’ dawn il-fondi Ewropej.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Lulju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Il-petizzjonant jopponi l-proġett ta’ bini ta’ awtostrada madwar il-belt ta’ Sivilja, fil-
Komunità awtonoma ta’ Andalusija, fi Spanja.  Il-petizzjonant jindika li dan il-proġett ta’ ring 
road se jwassal għal ħsarat f’parti mill-park urban ta’ Tamarguillo, u għall-qerda ta’ din il-
parti. Skont il-petizzjonant, dan il-park huwa tassew importanti għaċ-ċittadini taż-żona u 
għall-kwalità tal-ħajja tagħhom. Il-petizzjonant jenfasizza li dan il-park għandu valuri 
ekoloġiċi importanti u li ż-żona umida msemmija se tinqered minn dan il-proġett stradali. Il-
petizzjonant jgħid li din iż-żona dan l-aħħar ġiet riġenerata permezz tal-kontribuzzjoni tal-
fondi Ewropej (POMAL/ERDF).
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Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Fir-rigward tal-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja tal-ambjent f’dan il-każ, tajjeb li wieħed 
jikkunsidra d-Direttiva 85/337/KEE1 tal-Kunsill, tas-27 ta’ Ġunju 1985, dwar l-istima tal-
effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent. Din id-Direttiva ġiet emendata md-
Direttivi 97/11/KE2, 2003/35/KE3 u 2009/314.

L-Artikolu 2.1 tad-Direttiva 85/337/KEE emendata, magħrufa bħala d-Direttiva dwar l-Istima 
tal-Impatt Ambjentali (EIA), jistabbilixxi li l-proġetti li aktarx ikollhom effetti sinifikattivi 
fuq l-ambjent minħabba inter alia, in-natura, il-kobor u l-post tagħhom ikunu suġġetti  għal 
proċedura ta’ talba għall-kunsens u għal stima fir-rigward tal-effetti tagħhom, qabel ma 
jingħata kunsens.

Id-Direttiva EIA tapplika għall-proġetti elenkati fl-Annessi I u II.  Ta’ min jinnota li l-Anness 
I, fil-punt 7(b) tiegħu jerġa’ jsemmi l-proġetti ta’ “Kostruzzjoni ta’ toroq għat-traffiku 
motorizzat (awtostradi) u ta’ toroq espress”.  Skont l-Artikolu 4(1), il-proġetti li jaqgħu taħt 
waħda mill-klassijiet elenkati fl-Anness I għandhom ikunu soġġetti, b’mod obbligatorju, għal 
stima skont l-Artikoli 5 sa 10.

B’konsegwenza ta’ dan, jidher li dan il-proġett ta’ bini ta’ awtostrada jew triq espress madwar 
il-belt ta’ Sivilja għandu jiġi sottomess għal proċedura ta’ stima tal-impatt ambjentali qabel 
ma jiġi awtorizzat. Ta’ min jinnota li fil-qafas tal-proċedura msemmija, jeħtieġ li jkun hemm 
lok għal perjodu ta’ konsultazzjoni pubblika. L-osservazzjonijiet u l-allegazzjonijiet tal-
pubbliku għandhom jiġu kkunsidrati qabel ma eventwalment tingħata l-awtorizzazzjoni għall-
proġett.

Is-servizzi tal-Kummissjoni rrikorrew għand l-awtoritajiet Spanjoli sabiex isiru jafu d-dettalji 
ta’ dan il-proġett ta’ awtostrada u biex jitolbuhom l-osservazzjonijiet tagħhom dwar l-
applikazzjoni tad-Direttiva 85/337/KEE f’dan il-każ.

Ladarba qed nitrattaw direttivi Komunitarji dwar il-ħarsien tan-natura: id-Direttiva 
79/409/KEE5 (Għasafar) u d-Direttiva 92/43/KEE6 (Ħabitats), ta’ min jinnota li dawn ma 
japplikawx għal dan il-każ, ladarba dan il-park urban mhuwa inkluż fl-ebda sit tan-netwerk 
Natura 2000.

Fir-rigward tal-possibilità ta’ finanzjament Komunitarju għal dawn il-proġetti: min-naħa l-
waħda, ir-riġenerazzjoni tal-park urban “Parque Tamarguillo” u, min-naħa l-oħra, l-
awtostrada ġdida ppjanata, il-Kummissjoni tixtieq tgħid:

Skont l-informazzjoni provduta mill-awtoritajiet Spanjoli lis-servizzi tal-Kummissjoni 
responsabbli mill-Fondi Strutturali, tnieda proġett imsejjaħ “Żvilupp urban mill-ġdid ta’ 

                                               
1  ĠU Nru L. 175 tal-05.07.1985.
2  ĠU Nru L. 73 tal-14.03.1997.
3  ĠU Nru L 156 tal-25.06.2003.
4  ĠU Nru L. 140 tal-05.06.2009.
5  ĠU Nru L 103 tal-25.04.1979.
6  ĠU Nru L. 206 tat-22.07.1992.
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artijiet li saritilhom ħsara fil-muniċipalità” kofinanzjat mill-ERDF fil-programm POMAL 
(1994 - 1999).  Dan il-proġett ġie ċċertifikat l-aħħar fl-2001. L-ispiża totali eliġibbli kienet ta’ 
EUR 8.865.163, li EUR 6.205.614 minnha kienet kofinanzjata mill-ERDF.

Il-Kummissjoni m’għandhiex informazzjoni dwar il-proġett stradali msemmi mill-
petizzjonant u għalhekk ma tintervenix fil-possibilità ta’ kofinanzjament għalih. Fi 
kwalunkwe każ, il-Kummissjoni tissuġġerixxi lill-petizzjonant li jirrikorri għand l-awtoritajiet 
Spanjoli kompetenti, b’mod partikolari l-Ministru tal-Ekonomija, is-Sinjura Martínez Urrutia, 
email: emartinezurrutia@sgpg.meh.es, biex tinstab iżjed informazzjoni dwar dan is-suġġett.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni rrikorriet għand l-awtoritajiet Spanjoli sabiex titlobhom l-osservazzjonijiet 
tagħhom dwar l-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja ambjentali f’dan il-każ.

Il-Kummissjoni mhijiex se tonqos milli tinforma lill-Parlament Ewropew dwar l-iżviluppi fl-
istruzzjonijiet ta’ dan il-każ.

4. (REV) Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-3 ta’ Marzu 2011.

Fil-Komunikazzjoni preċedenti, il-Kummissjoni informat lill-Kumitat tal-Parlament Ewropew 
għall-Petizzjonijiet dwar il-liġi ambjentali tal-Unjoni Ewropea li tista' tiġi applikata f'dan il-
każ.

Wara din il-petizzjoni, il-Kummissjoni indirizzat lill-awtoritajiet Spanjoli sabiex titlobhom l-
osservazzjonijiet tagħhom dwar il-fatti ddenunċjati mill-petizzjonant kif ukoll dwar l-
applikazzjoni tal-obbligi dovuti għal-liġi ambjentali tal-Unjoni Ewropea f’dan il-każ 
partikolari.

Bħala tweġiba għat-talba tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Spanjoli ttrażmettew ir-rapport 
imfassal mill-Kunsill ta’ Sivilja dwar dan is-suġġett, flimkien ma’ bosta annessi.

Fil-qosor, l-awtoritajiet Spanjoli jenfasizza li l-proġett ta’ awtostrada jew periferika SE-35 kif 
ukoll il-proġett ta’ restawr tal-park Tamarguillo kienu previsti fil-kuntest tal-Pjan Ġenerali ta’ 
Restawr Urban (PGOU) tal-Belt ta’ Sivilja.  L-awtoritajiet muniċipali żiedu jgħidu li dan il-
pjan kien soġġett għal proċedura ta’ evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent qabel ma ġie 
approvat b’mod definittiv mill-Komunità awtonoma tal-Andalusija fid-19 ta’ Lulju 2006.

Wara li ġie eżaminat il-fajl, il-Kummissjoni bagħtet ittra ġdida lill-awtoritajiet Spanjoli biex 
titlobhom informazzjoni ulterjuri u iktar preċiża dwar l-evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent 
u dwar il-passi li saru għaż-żewġ proġetti speċifiċi msemmija hawn fuq. Din l-informazzjoni 
addizzjonali hija meħtieġa biex tintemm l-analiżi ta’ dan il-każ.


