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Suġġett: Petizzjoni 1096/2009, imressqa minn M.P., ta’ ċittadinanza Spanjola, dwar l-
iżvilupp urban f’Llucmajor, Majorka, fil-Gżejjer Baleariċi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li l-iżvilupp urban fiż-żona ta’ Llucmajor qed jaffettwa b’mod 
negattiv lil sit ta’ Natura 2000 u lil sit ta’ importanza Komunitarja (ES 5310049) billi dan l-
iżvilupp urban m’għandux is-sistema tad-drenaġġ meħtieġa, u jista’ jagħmel ħsara 
irreversibbli lill-bilanċ ekoloġiku taż-żona Cova d’es pas de Vallgornera.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar żvilupp urban (li jismu “Es Pas de Vallgornera”, fil-muniċipalità 
ta’ Llucmajor, fil-Gżejjer Baleariċi, fi Spanja) li qed isir fis-sit ta’ importanza Komunitarja ES 
5310049 “Cova des Pas de Vallgornera”.

Skont il-petizzjonant, l-iżvilupp urban m’għandux is-sistema tad-drenaġġ meħtieġa (fost 
difetti oħra) u, b’riżultat ta’ dan, qed jiġu installati tankijiet settiċi biex id-djar ibattlu d-
drenaġġ fihom. Il-petizzjonant jibża’ li dawn it-tankijiet settiċi jistgħu jnixxu fil-ħamrija ta’ 
taħt il-wiċċ u jagħmlu ħsara irreversibbli lill-bilanċ ekoloġiku u ġeoloġiku tas-SIK.

Il-petizzjonant jiddenunzja wkoll karatteristiċi urbani oħra tal-iżvilupp urban li ma 
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jissodisfawx il-leġiżlazzjoni reġjonali fir-rigward tal-użu tal-art u l-ippjanar tal-art.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Is-sit ES5310049 “Cova des Pas de Vallgornera” kien propost mill-awtoritajiet Spanjoli bħala 
sit ta’ importanza Komunitarja skont id-Direttiva tal-Ħabitats 92/43/KEE1, minħabba l-
preżenza ta’ tip ta’ ħabitat naturali, Għerien mhux miftuħin għall-pubbliku, inkluż fl-Anness I 
tad-Direttiva.

Il-Kummissjoni mhijiex konxja mill-proġett li qed jirreferi għalih il-petizzjonant. Il-
Kummissjoni tikkunsidra li jista’ jkun utli jekk jitfakkru l-obbligi li jirriżultaw mill-
Artikoli 6(3) u 6(4) tad-Direttiva Ħabitats li tgħid li kull pjan jew proġett li mhux marbut 
direttament ma’ jew li ma hux meħtieġ għat-tmexxija tas-sit iżda li x’aktarx se jkollu effett 
sinifikanti fuqu, jew b’mod individwali jew inkella flimkien ma’ xi pjanijiet jew proġetti oħra, 
għandu jkun suġġett għal evalwazzjoni xierqa tal-implikazzjonijiet tiegħu għas-sit in vista tal-
għanijiet ta’ konservazzjoni tas-sit. Fid-dawl tal-konklużjonijiet ta’ tali evalwazzjoni u skont 
id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Ħabitats, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom 
jaqblu dwar il-pjan jew il-proġett biss wara li jkunu żguraw li dan ma jaffettwax ħażin l-
integrità tas-sit konċernat.

L-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant tiddiskrivi l-aktar dawk id-dispożizzjonijiet tal-
leġiżlazzjoni reġjonali dwar l-ippjanar tal-art li l-iżvilupp urban ma segwiex. Il-Kummissjoni 
tixtieq tfakkar li r-responsabilità għall-implimentazzjoni ta’ din il-leġiżlazzjoni taqa’ f’idejn 
il-gvern reġjonali.

Il-petizzjonant jenfasizza r-riskju potenzjali tat-tankijiet settiċi ladarba minnhom jista’ jnixxi 
id-drenaġġ mhux ittrattat. Madankollu l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant ma 
tinkludi l-ebda evidenza li s-SIK qed jiġi affettwat minn din il-kwistjoni.

Konklużjonijiet

L-informazzjoni sottomessa ma tipprovdix biżżejjed dettalji biex jiġi evalwat jekk jistax ikun 
hemm ksur tad-Direttiva tal-Ħabitats. Il-Kummissjoni, għalhekk mhix beħsiebha tieħu aktar 
azzjoni f’din il-kwistjoni jekk il-petizzjonant ma jipprovdix aktar informazzjoni dettaljata.

4. Risposta tal-Kummissjoni REV, li waslet fis-27 ta’ Jannar 2012.

Wara li l-petizzjonant ippreżenta xi informazzjoni addizzjonali, il-Kummissjoni talbet lill-
awtoritajiet Spanjoli jipprovdu informazzjoni dettaljata dwar il-kwistjonijiet li tqajmu.

Skont l-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet Spanjoli, meta s-sit ġie magħżul, diġà kien 
hemm diversi djar mibnija fuq il-wiċċ mingħajr sistema tad-drenaġġ. F’dak iż-żmien, id-daqs 
magħruf tal-kumpless ta’ għerien kien iżgħar mid-daqs li ġie skopert reċentement. Fl-2007 l-
awtoritajiet reġjonali ħolqu sistema li tidentifika tnixxijiet possibbli mit-tankijiet settiċi u l-
fosos eżistenti. Is-sistema ittejbet fl-2010. Sa issa ma ġiet identifikata l-ebda tnixxija ta’ 
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drenaġġ fl-għar. 

Rigward djar ġodda/żvilupp urban ġdid li għandhom jinbnew fuq l-għar, l-awtoritajiet 
Spanjoli wieġbu li d-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni reġjonali (l-Artikolu 39 tal-Liġi 5/2005 
dwar il-konservazzjoni taż-żoni naturali tal-Gżejjer Baleariċi jew LECO) li rrefera għalihom 
il-petizzjonant qegħdin jiġu applikati. Id-dispożizzjonijiet jistabbilixxu li qabel l-eżekuzzjoni 
ta’ kull pjan jew proġett li jista’ jaffettwa l-integrità tan-netwerk Natura 2000, għandha ssir 
valutazzjoni tal-impatt tal-proġett fuq is-sit konċernat. Id-Dipartiment Reġjonali għall-
Ambjent se joħroġ rapport rigward l-adegwatezza tal-pjan jew proġett u jawtorizzah biss bil-
kundizzjoni li ma jikkawżax ħsara sinifikanti lill-objettivi ta’ konservazzjoni tas-sit konċernat. 
Biex jissodisfa din id-dispożizzjoni ġiet stabbilita proċedura amministrattiva b’tali mod li 
qabel ma tawtorizza kwalunkwe pjan jew proġett, l-entità kompetenti għandha titlob 
approvazzjoni mid-Dipartiment Reġjonali għall-Ambjent li jkun jeħtieġ l-eżaminazzjoni tal-
każ minn kumitat li jispeċjalizza fi kwistjonijiet tan-Natura 2000.  

Ir-rekwiżiti biex jinkiseb permess għall-kostruzzjoni f’Llucmajor (il-muniċipalità fejn jinsab 
is-SIK kkonċernat) jinkludu studju ġeofiżiku tal-art li se tiġi żviluppata sabiex jiddetermina l-
possibbiltà ta’ kwalunkwe ħsara għas-SIK. Fil-każ li tingħata l-awtorizzazzjoni, għandhom 
jintużaw ċerti tipi ta’ tankijiet settiċi impermeabbli biss. Jekk il-kostruzzjoni u/jew it-tankijiet 
settiċi assoċjati tagħhom jistgħu jikkawżaw ħsara potenzjalment sinifikanti fis-SIK, se 
tingħata opinjoni negattiva, kif ġara diġà għal diversi djar.

Barra minn hekk, iż-żewġ amministrazzjonijiet ġew informati dwar il-proċeduri li għaddejjin 
għall-istabbiliment ta’ sistema tad-drenaġġ adegwata għaż-żona. Saru studji u stħarriġ tekniċi 
sabiex jiġu determinati l-fattibilità u l-adegwatezza ta’ tali sistema skont il-karatteristiċi 
speċifiċi taż-żona u l-kompatibbiltà tagħhom mal-protezzjoni tal-għar.

L-awtoritajiet reġjonali qalu wkoll li bdew l-abbozzar ta’ pjan ta’ ġestjoni għal dan is-SIK.

Konklużjonijiet

Skont l-informazzjoni pprovduta, jidher li l-awtoritajiet kompetenti ssodisfaw id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6 tad-Direttiva tal-Ħabitats 92/43/KEE. Għaldaqstant, mhux 
possibbli li jiġi stabbilit ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE.


