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Suġġett: Petizzjoni 1519/2008, imressqa minn Matías Cuadrado González ta’ 
nazzjonalità Spanjola, dwar il-kostruzzjoni ta’ żvilupp ta’ bini għall-
akkomodazzjoni fil-muniċipalità ta’ Horche, Guadalajara (Spanja) qrib 
faċilità industrijali tat-tiġieġ

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li biċċa art fil-muniċipalità ta’ Horche (Guadalajara) qed tiġi 
żviluppata għall-akkomodazzjoni qrib faċilità industrijali tat-tiġieġ. Skont il-petizzjonant, il-
kunsill muniċipali kellu jwettaq studju dwar l-impatt ambjentali biex jivvaluta l-kompatibiltà 
tal-iżvilupp ta’ bini għall-akkomodazzjoni u l-faċilità industrijali tat-tiġieġ, li l-emissjonijiet 
minnha jistgħu jkunu ta’ ħsara għas-saħħa (b’hekk jiksru d-Direttiva tal-Kunsill 96/62/KE tas-
27 ta’ Settembru 1996 dwar il-valutazzjoni u l-immaniġġjar tal-kwalità tal-arja u d-Direttiva 
tal-Kunsill 96/61/KE tal-24 ta’ Settembru 1996 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-
tniġġis).

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-13 ta’ Jannar 2011.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant, f’isem “Explotaciones Avícolas Alcarria, S.L.”, jesprimi n-nuqqas ta’ qbil 
tiegħu għall-pjan ta’ żvilupp għall-akkomodazzjoni qrib ir-razzett industrijali tat-tiġieġ tiegħu, 
fil-muniċipalità ta’ Horche, fil-provinċja ta’ Guadalajara, fil-Komunità Awtonoma ta’ 
Castilla-La Mancha, fi Spanja.
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Skont il-petizzjonant, ma sarx studju dwar l-impatt ambjentali biex tiġi vvalutata l-
kompatibilità tal-iżvilupp għall-akkomodazzjoni u tar-razzett industrijali tat-tiġieġ.

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni eżaminat l-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant fid-dawl tal-liġi tal-UE 
li tista’ tkun applikabbli f’dan il-każ.

Għandu jiġi nnutat li d-Direttiva 85/337/KE1 kif emendata (magħrufa bħala d-Direttiva tal-
Istima tal-Impatt Ambjentali jew id-Direttiva EIA) tista’ tkun applikabbli f’dan il-każ. Din id-
Direttiva tippreskrivi li ssir EIA għal ċerti proġetti pubbliċi u privati. Id-Direttiva EIA 
tiddistingwi bejn l-hekk imsejħa proġetti tal-Anness I, li għandhom dejjem jiġu soġġetti għal 
proċedura EIA u l-proġetti tal-Anness II fejn l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu permezz 
ta’ eżami każ b’każ, u/jew limiti minimi jew kriterji preskritti fil-leġiżlazzjoni domestika li 
tittrasponi, jekk il-proġett għandux jiġi soġġett għal EIA jew le.

Għandu jiġi nnutat li “Proġetti għall-iżvilupp urban, inkluż il-bini ta’ ċentri kummerċjali u ta’ 
parkeġġi” huma inklużi f’punt 10 b) tal-Anness II tad-Direttiva EIA.

Min-naħa l-oħra, għall-pjan ta’ żvilupp urban tal-muniċipalità, għandhom jiġu applikati d-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2001/42/KEE2 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi 
u privati fuq l-ambjent (magħrufa bħala d-Direttiva tal-Istima Ambjentali Strateġika jew 
SEA).

Iż-żewġ Direttivi, SEA u EIA, għandhom objettivi simili biex jippromwovu l-iżvilupp 
sostenibbli, il-parteċipazzjoni pubblika u biex jintegraw l-ambjent fil-proċess tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet

Konklużjonijiet

Sabiex tkun taf id-dettalji tal-każ, il-Kummissjoni talbet informazzjoni mill-awtoritajiet 
Spanjoli kompetenti dwar il-konformità mar-rekwiżiti rilevanti skont il-liġi ambjentali tal-UE.
B’mod partikolari, il-Kummissjoni staqsiet lill-awtoritajiet Spanjoli dwar kif dawn applikaw 
id-dispożizzjonijiet tad-Direttivi EIA u SEA.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fis-17 ta’ Frar 2012.

Fil-komunikazzjoni preċedenti, il-Kummissjoni kellha l-okka¿joni tinforma lill-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar il-liġi ambjentali tal-Unjoni Ewropea li tista’ 
tiġi applikata f’dan il-ka¿. Il-kwestjoni tirrigwarda b’mod partikolari d-Direttiva 85/337/KEE3

                                               
1 ĠU L 175, 5.7.1985, p.40; ĠU L 73, 14.3.1997, p.5; ĠU L 156, 25.6.2003, p.17; ĠU L 140, 05.06.09, p. 114.
2 ĠU L 197, 21.07.2001.
3 Id-Direttiva 85/337/KEE tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima ta’ l-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u 

privati fuq l-ambjent. kif emendata mid-Direttivi 97/11/KE, 2003/35/KE u 2009/31/KE.  ĠU L 175, 
05.07.1985; ĠU L 73, 14.03.1997; ĠU L 156, 25.06.2003; ĠU L 140, 05.06.2009.
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(l-Istima tal-Impatt Ambjentali) u d-Direttiva 2001/42/KE (l-Istima Ambjentali Strateġika).

Wara din il-petizzjoni, is-servizzi tal-Kummissjoni indirizzaw lill-awtoritajiet Spanjoli sabiex 
jitolbuhom l-osservazzjonijiet tagħhom dwar il-fatti ddenunċjati mill-petizzjonant kif ukoll 
dwar l-applikazzjoni tal-liġi ambjentali tal-Unjoni f’dan il-każ partikolari.

L-awtoritajiet Spanjoli bagħtu r-rapporti mfassla mill-Komunità awtonoma ta’ Castilla-La 
Mancha, b’mod partikolari dak tad-Direzzjoni Ġenerali ta’ Stima ta’ Impatt Ambjentali tad-
Dipartiment Reġjonali tal-Agrikoltura u tal-Ambjent, kif ukoll dak tad-Dipartiment Reġjonali 
tal-Ippjanar tat-Territorju u tal-Akkomodazzjoni. L-awtoritajiet Spanjoli bagħtu wkoll ir-
rapport imfassal mill-Kunsill Lokali ta’ Horche dwar dan is-suġġett.

Fil-qosor, l-awtoritajiet Spanjoli jispjegaw il-karatteristiċi prinċipali ta’ dan il-proġett ta’ 
żvilupp urban, l-anteċedenti tiegħu u l-proċeduri amministrattivi u ambjentali li tmexxew 
s’issa.  Huma jispjegaw ukoll il-miżuri adottati biex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-
obbligi li jirriżultaw mil-liġi ambjentali tal-Unjoni.

L-awtoritajiet reġjonali jindikaw li, fl-24 ta’ Awwissu 2005, id-Delegazzjoni Provinċjli ta’ 
Guadalajara tad-Dipartiment Regjonali tal-Ambjent irċeviet it-talba biex tibda l-proċedura ta’ 
stima tal-impatt ambjentali ta’ dan il-proġett imsemmi “Proyecto de Urbanización del Sector 
18 de Horche (Guadalajara)” (Proġett ta’ Urbanizzazzjoni tas-Settur 18 ta' Horche 
(Guadalajara)).  Il-fajl irċieva r-referenza GU-178/05.

Il-proġett jikkonsisti fl-urbanizzazzjoni ta’ 28,6 ettaru tas-Settur 18, li huwa kklassifikat bħala 
soġġett għall-urbanizzazzjoni għal użu residenzjali, fil-Pjan ta' Żvilupp Muniċipali ta' Horche, 
b’mod partikolari għall-kostruzzjoni ta’ 896 abitazzjoni.

L-awtoritajiet reġjonali jispjegaw li huma applikaw il-liġi reġjonali 5/1999 ta' stima ta' impatt
ambjentali ta' Castilla-La Mancha, filwaqt li segwew il-proċedura prevista fid-Digriet 
178/2002 li japprova r-regolament tal-imsemmija liġi.  Il-kwestjoni tirrigwarda l-leġiżlazzjoni 
reġjonali ta' traspożizzjoni tad-Direttiva 85/337/KEE li kienet fis-seħħ f’dak iż-żmien.  Jeħtieġ 
li wieħed jinnota li, għal dan it-tip ta’ proġetti, hija prevista l-analiżi ta' kull każ għalih bil-
għan li jiġi deċiż jekk il-proġett in kwestjoni għandux jiġi soġġett ta' proċedura formali ta' 
stima ta' impatt ambjentali.

B’deċiżjoni tat-3 ta’ Ottubru 2005, id-Delegazzjoni Provinċjali ta’ Guadalajara tad-
Dipartiment Reġjonali tal-Ambjent ikkonkludiet li proċedura formali ta’ stima ta’ impatt 
ambjentali ma kenitx meħtieġa għal dan il-proġett.  Din id-deċiżjoni motivata kienet ġiet 
ippubblikata fil-ġurnal uffiċjali ta’ Castilla-La Mancha nru 209, tad-19 ta’ Ottubru 2005 
(paġni 18.633-18.634).

Joħroġ għalhekk mill-fajl li l-awtoritajiet kompetenti applikaw il-mekkaniżmu ta’ screening, 
previst fid-Direttiva 85/337/KEE, għall-proġetti ttrattati mill-ġdid fl-Anness II.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet reġjonali jispjegaw li l-Pjan ta’ Żvilupp Muniċipali (PŻM) ta’ 
Horche, li diġà kien jipprevedi l-urbanizzazzjoni taż-żona inkwestjoni, kien diġà tressaq għal 
proċedura ta' stima ambjentali preliminari prevista għall-pjanijiet u l-programmi fil-
leġiżlazzjoni reġjonali msemmija qabel. Il-kwestjoni kienet tittratta l-istima li tirriżulta mid-
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Direttiva 2001/42/KE li, madankollu, mil-lat ġuridiku mhijiex applikabbli għall-PŻM għax 
intalbet qabel il-21 ta’ Lulju 2004, li hija d-data li minnha ’l quddiem dan it-tip ta' stima hija 
obbligatorja skont l-Artikolu 13 tad-Direttiva.  Din il-proċedura intemmet bid-deċiżjoni tas-17 
ta’ Novembru 2003 tal-awtorità ambjentali reġjonali.  L-approvazzjoni definittiva tal-PŻM ta’ 
Horche mill-Kumitat Provinċjali tal-Urbaniżmu ta’ Guadalajara kienet ġiet ippubblikata fil-
ġurnal uffiċjali ta’ Castilla-La Mancha tas-16 ta’ Novembru 2004 u tad-29 ta’ Diċembru 
2004.

L-awtoritajiet Spanjoli taw kopja tad-deċiżjonijiet imsemmija hawn fuq kif ukoll kopja tal-
pubblikazzjoni tagħhom fil-ġurnal uffiċjali (DOCM).

L-awtoritajiet muniċipali jindikaw li, wara l-previżjoni tal-PŻM ta’ Horche u l-proċeduri 
amministrattivi msemmija hawn fuq, il-Pjan ta’ Żvilupp Urban tas-Settur 18 kien ġie 
approvat, b’mod definittiv, fis-sessjoni tal-Kunsill Lokali ta’ Horche tal-20 ta’ April 2006.  L-
awtoritajiet muniċipali jżidu jgħidu li waqt dawn il-proċeduri ma waslitilhom l-ebda 
allegazzjoni min-naħa tal-proprjetarju tal-faċilità industrijali tat-tiġieġ inkwestjoni, jiġifieri, il-
petizzjonant tal-petizzjoni preżenti.

L-awtoritajiet Spanjoli jiġbdu l-attenzjoni lejn il-fatt li l-proġett ta' żvilupp urban, wara li 
ottjena l-awtorizzazzjonijiet kollha u l-liċenzji kollha meħtieġa, jinsab attwalment fil-proċess 
ta' eżekuzzjoni.

Konklużjonijiet

Is-servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw l-argumenti u t-tagħrif ipprovduti mill-petizzjonant fir-
rigward tal-proġett ikkonċernat, fid-dawl tal-liġi ambjentali tal-UE applikabbli u filwaqt li 
qiesu t-tweġiba tal-awtoritajiet Spanjoli.

Mill-eżami tal-fajl ħareġ li l-awtoritajiet Spanjoli kompetenti ħadu xi miżuri biex japplikaw l-
obbligi li jirriżultaw mid-Direttivi 85/337/KEE u 2001/42/KE f’dan il-każ individwali.

Fl-aħħar nett, l-analiżi tal-fajl ma wasslitx għall-konklużjoni li kien hemm xi ksur tal-liġi 
ambjentali applikabbli tal-UE.  Il-Kummissjoni għalhekk f’dan l-istadju m’għandhiex raġunijiet 
sabiex tkompli tintervjeni f’dan il-każ.


