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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0256/2006, imressqa minn Antonio Marín Segovia, ta’ ċittadinanza 
Spanjola, f’isem l-organizzazzjoni 'Cercle Obert de Benicalp', dwar il-bini ta’ 
stadju tal-futbol fil-periferija ta’ Valenzja

Petizzjoni 0278/2008, imressqa minn N.N.S., ta’ ċittadinanza Spanjola, dwar 
l-allegati irregolaritajiet rigward pjanijiet ta’ żvilupp għal La Marina (Elche 
- Alicante)

Petizzjoni 0521/2008, imressqa minn Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven u 
Marie Françoise Georgette Schorreels, ta’ ċittadinanza Belġjana, dwar l-
allegati irregolaritajiet b’rabta mal-adozzjoni tal-programm ta’ azzjoni 
integrata għal urbanizzazzjoni tas-settur 'La Serreta' f’Nucía (Valenzja)

1. Sommarju tal-petizzjoni 0256/2006

Il-petizzjonanti joġġezzjonaw b’mod ġenerali għall-inkonsistenzi rigward l-iżvilupp urban fi 
Spanja, b’mod partikulari fir-reġjun ta’ Valenzja, u, f’dan il-kuntest, jilqgħu r-rapport tal-
Parlament Ewropew imfassal mis-Sinjura Fourtou. Huma joġġezzjonaw għall-prattika ta’  
klassifikazzjoni mill-ġdid ta’ proprjetà b’mod arbitrarju u l-esproprjazzjoni ta’ sidien privati. 
B’mod partikolari, huma jipprotestaw għall-allokazzjoni ta’ proprjetà lil kumpanija privata bl-
iskop ta’ bini ta’ ċentru ta’ xiri u stejdjum tal-futbol privat, u jindikaw li l-iskop oriġinali tal-
esproprjazzjoni tal-art kien li jinbena ċentru pubbliku tal-isports li jkun ta’ benefiċċju għar-
residenti lokali wkoll. Filwaqt li fil-prinċipju mhumiex jopponu proġetti għall-iżvilupp urban, 
jitolbu li dawn jaqdu l-interess ġenerali, u jfittxu li jkun hemm il-bini ta’ ċentri kulturali u 
għall-benessri taż-żgħażagħ, libreriji, djar tal-anzjani, akkomodazzjoni soċjali, eċċ., li huma 
ta’ benefiċċju wkoll għal dawk li jgħixu barra miċ-ċentru. Il-petizzjonanti jitolbu lill-
Parlament Ewropew biex jibgħat missjoni ta’ inkjesta.

Sommarju tal-petizzjoni 0278/2008
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Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar l-allegati irregolaritajiet rigward pjanijiet ta’ żvilupp 
għal La Marina (Elche - Alicante), fejn l-awtoritajiet lokali ddeċidew li jibnu 1 500 
appartament ġdid, proġett li jaffettwa direttament lir-residenti lokali, u bejn wieħed u ieħor 70 
minnhom ġew esproprjati bla kumpens. Jidher li r-rappreżentazzjonijiet lill-awtoritajiet lokali 
kienu għalxejn u għalhekk il-petizzjonant qiegħed ifittex l-għajnuna tal-Parlament Ewropew 
biex isolvi l-problema. 

Sommarju tal-petizzjoni 0521/2008

Il-petizzjonanti jiddenunzjaw bosta irregolaritajiet li twettqu waqt il-proċeduri ta’ adozzjoni 
tal-programm ta’ azzjoni integrata (Programa de Actuación Integrada-PAI) għall-
urbanizzazzjoni tas-settur 'La Serreta' f’Nucía (Valenzja). Skont il-petizzjonanti, il-PAI u l-
pjan parzjali ta’ żvilupp urban għal dan is-settur jikkontradixxu l-Pjan Ġenerali għall-
Urbanizzazzjoni peress li jimplikaw il-klassifikazzjoni mill-ġdid tal-art minn waħda li ma 
tistax tiġi urbanizzata għal waħda li tista’ tiġi urbanizzata. Il-petizzjonanti jispjegaw li bħala 
riżultat ta’ dan il-PAI, huma qed jirriskjaw li jitilfu darhom peress li hija integrata fiż-żona li 
ma tistax tiġi urbanizzata taħt il-klassifikazzjoni l-ġdida minħabba li hija riżervata għall-park 
pubbliku naturali. Il-petizzjonanti jitolbu lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga dan l-abbuż 
allegat.

2. Ammissibbiltà

Il-Petizzjoni 0256/2006 ġiet iddikjarata ammissibbli fil-31 ta’ Lulju 2006.
Il-Petizzjoni 0278/2008 ġiet iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Lulju 2008.
Il-Petizzjoni 0521/2008 ġiet iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Settembru 2008.
Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

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

Il-petizzjonanti joġġezzjonaw għat-twettiq ta’ pjanijiet għal żvilupp urban  (Programas de 
Actuación Integrada-PAIs)  bi ksur tar-regoli tal-akkwist pubbliku u tad-dritt għal proprjetà u 
l-akkomodazzjoni f’Elche, La Nucía u Valenzja (kollha fil-Komunità Awtonoma ta’ 
Valenzja) 

Il-Petizzjoni 521/2008 toġġezzjona wkoll għal konsegwenzi ambjentali tal-iżvilupp urban 
eċċessiv, bħal pereżempju problemi fil-provvista tal-ilma.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjonijiet (256/2006, 278/2008 u 521/2008)

Xi wħud mill-kwistjonijiet identifikati f’dawn il-petizzjonijiet huma simili għal dawk li 
ġew trattati fil-kuntest tal-proċedura ta’ ksur mill-Kummissjoni kontra Spanja għan-
nuqqas ta’ konformità mal-Liġi Valenzjana tal-Artijiet (dik li kienet il-Liġi 6/1994 
LRAU, attwalment il-Liġi 16/2005 LUV ) mar-regoli pubbliċi tal-akkwist tal-UE. 

Fil-kuntest ta’ dan il-ksur ir-rikors tal-Kummissjoni quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
ġie ppreżentat fid-9 ta’ Lulju 2008, bir-referenza C-306/08 Kummissjoni v. Spanja1. Il-
                                               
1 Puede conocer las evoluciones del procedimiento a través del formulario de búsqueda de la 
página Web del Tribunal de Justicia.
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pożizzjoni tal-Kummissjoni f’din il-proċedura hija dik li l-PAIs (programmi għal azzjoni 
integrata skont LRAU u LUV) għandhom jingħataw b’rispett sħiħ għar-regoli u l-prinċipji  
tal-akkwist pubbliku tal-UE, u b’mod partikolari għad-Direttiva 93/37/KEE dwar kuntratti ta’ 
xogħlijiet pubbliċi, 1, u d-Direttiva 2004/18/KE dwar xogħlijiet pubbliċi, provvisti u kuntratti 
għal servizzi pubbliċi2 . Din il-pożizzjoni hija kkontestata mill-awtoritajiet Spanjoli.

Il-Kummissjoni tixtieq tisħaq li l-proċedura ta’ ksur imsemmija hawn fuq hija limitata fil-
kamp ta’ applikazzjoni tagħha għall-ksur tar-regoli tal-akkwist pubbliku tal-UE mil-Liġi 
Valenzjana tal-artijiet. Ma tiddubitax mid-dispożizzjonijiet tal-Liġi Valenzjana tal-artijiet li 
jirreferu għall-kompetenzi tal-awtoritajiet lokali fl-esproprjazzjoni, peress li din mhix 
kwistjoni li taqa’ taħt il-kompetenza tal-Komunità, skont l-Artikolu 295 tat-Trattat tal-KE 
dwar is-sistema ta’ sjieda tal-proprjetà fi ħdan l-Istat Membru.

Jekk il-Qorti tappoġġja l-pożizzjoni tal-Kummissjoni f’C-3086/08, ikun imbagħad f’idejn l-
awtoritajiet nazzjonali biex jadottaw il-miżuri meħtieġa sabiex tinqata’ s-sentenza. Jekk l-
awtoritajiet Spanjoli ma jaqtgħux is-sentenza fi żmien raġonevoli jew jekk il-miżuri adottati 
ma jkunux adattati biex tinqata’ s-sentenza, il-Kummissjoni tista’, skont l-Artikolu 228 tat-
Trattat tal-KE, titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja biex timponi multa fuq l-Istat Spanjol.

Madankollu, deċiżjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar din il-proċedura tista’ tieħu xi ftit tal-ħin, 
u mhijiex adattata biex issolvi l-każijiet individwali tal-ksur tad-drittijiet fundamentali tal-
petizzjonanti. 

Jekk il-petizzjonanta temmen li d-drittijiet tagħha nkisru fil-każ inkwistjoni, għandha tfittex 
rimedju f’livell nazzjonali permezz tal-awtoritajiet kompetenti, inklużi l-qrati. 

Il-qrati nazzjonali huma l-korpi li huma primarjament responsabbli biex jiżguraw li l-liġijiet 
tal-UE jiġu osservati. Huma jistgħu, u xi kultant ikollhom, jirreferu domandi quddiem il-Qorti 
tal-Ġustizzja skont l-Artikolu 234 tat-Trattat tal-KE jekk huma jqisu li xi punt partikolari tal-
liġi tal-KE ma għandux interpretazzjoni ċara għalihom u jeħtieġ li jiġi ċċarat sabiex jissolva l-
każ speċifiku li jkun pendenti quddiemhom.

Il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċiediet dan li ġej: " la Cour, dans son arrêt du 9 mars 1978, 
Simmenthal ( 106/77, Rec . p . 629 ), a déclaré que (…) en vertu du principe de la primauté 
du droit communautaire, les dispositions du traité et les actes des institutions directement 
applicables ont pour effet, dans leurs rapports avec le droit interne des États membres ... de 
rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition 
contraire de la législation nationale" (C-213/89, Factortame, par. 18). Par ailleurs, "(…)le 
juge national saisi d’un litige régi par le droit communautaire doit être en mesure d’accorder 
des mesures provisoires en vue de garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle 

                                                                                                                                                  
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es
1 Id-Direttiva 93/37/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1993 li tikkonċerna l-koordinament tal-proċeduri 
għall-għoti ta’ kuntratti tax-xogħlijiet pubbliċi, ĠU L 199, 9.8.1993, p.54.
2 Id-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 fuq 
kordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal 
provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi, ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114.
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à intervenir sur l’existence des droits invoqués sur le fondement du droit communautaire 
(arrêts Factortame e.a., précité, point 21, et du 11 janvier 2001, Siples, C-226/99, Rec. 
p. I-277, point 19)" (Unibet C-432/05, p.67). Għandu jiġi mfakkar ukoll li " en cas de doute 
sur la conformité de dispositions nationales avec le droit communautaire, l'octroi éventuel de 
mesures provisoires pour suspendre l'application des dites dispositions jusqu'à ce que la 
juridiction compétente se soit prononcée sur la conformité de celles-ci avec le droit 
communautaire est régi par les critères fixés par le droit national applicable devant ladite 
juridiction, pour autant que ces critères ne sont pas moins favorables que ceux concernant 
des demandes similaires de nature interne et ne rendent pas pratiquement impossible ou 
excessivement difficile la protection juridictionnelle provisoire de tels droits"(Unibet C-
432/05, p.83).

Fl-aħħar nett, kull min iqis li d-drittijiet fundamentali tiegħu jew tagħha ġew miksura jista’ 
jressaq ilment quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill Ewropew (il-
Kunsill Ewropew, 67075 Strasburgu-Cedex,Franza1). Madankollu, jekk jogħġbok innota, li l-
Qorti tista’ tittratta kwistjoni biss wara li jkunu ġew eżawriti r-rimedji domestiċi kollha.

Fl-interess tal-petizzjonanti, il-Kummissjoni ser iżżomm il-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
infurmat għal kollox dwar kif jiżvolġi l-każ ta’ Valenzja msemmi qabel (C-308/06).

Aspetti ambjentali (Petizzjoni 521/2008):

Il-petizzjonant joġġezzjona wkoll għall-konsegwenzi ambjentali ta’ żvilupp urban eċċessiv, 
prinċipalment b’rabta ma’ problemi fil-provvista tal-ilma.

Għandu jiġi nnutat li l-petizzjonant ma jirreferi għall-ebda ksur possibbli ta’ dispożizzjonijiet 
speċifiċi tal-liġi ambjentali tal-Komunità Ewropea (KE). Min-naħa l-oħra, skont il-ġurnal 
uffiċjali pprovdut mill-petizzjonant, dan il-Pjan Parzjali ta’ Żvilupp Urban (PAI) fil-
muniċipalità ta’ La Nucía, fil-provinċja ta’ Alicante, kien is-suġġett ta’ konsultazzjoni 
pubblika u studju dwar l-impatt ambjentali kien parti mid-dokumentazzjoni.

B’rabta mal-mistoqsijiet imqajma mill-petizzjonant dwar l-aspetti tal-ilma, għandu jiġi nnutat 
li d-Direttiva Qafas tal-Ilma (WFD) 2000/60/KE2 ta’ Diċembru 2000 tistabbilixxi l-ħtieġa 
għall-ippjanar dettaljat dwar l-użu tar-riżorsi tal-ilma biex jiġu evitati soluzzjonijiet mhux 
sostenibbli u ħsara irriversibbli lill-ambjent, permezz tal-iżvilupp ta’ Pjanijiet ta’ Mmaniġġjar 
tal-Baċini tax-Xmara (RBMP). Skont id-WFD, l-ewwel RBMP għandu jiġi ppubblikat sa 
Diċembru 2009.

Waħda mill-isfidi prinċipali tal-politika ambjentali hija l-integrazzjoni tagħha f’politiki oħra, 
inklużi dawk dwar l-urbanizzazzjoni u t-turiżmu. L-Artikolu 14 tad-WFD jistabbilixxi l-
obbligu tal-Istati Membri li jinkoraġġixxu l-involviment attiv tal-partijiet kollha interessati fil-
proċess tal-iżvilupp tal-RBMP. L-approċċ parteċipattiv tad-WFD jipprovdi opportunitajiet 
biex titjieb din l-integrazzjoni tal-politiki u biex jiġu promossi l-ħarsien u l-ġestjoni 
sostenibbli tal-ilma fil-futur. Mill-2009 ’il quddiem, kull pjan jew programm li għandu impatt 

                                               
1 http://www.echr.coe.int/ECHR
2 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1-73.



CM\899802MT.doc 5/6 PE421.139v02-00

MT

fuq ir-riżorsi tal-ilma u l-kwalità tal-ilma għandu jiġi kkoordinat mad-dispożizzjonijiet tal-
RBMP, sabiex ikunu jistgħu jinkisbu l-għanijiet ambjentali tad-WFD.

Mill-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni ma tista' tidentifika ksur tal-
ebda leġiżlazzjoni ambjentali tal-KE f’dan il-każ.

4. Risposta Addizzjonali tal-Kummissjoni (REV.), li waslet fl-20 ta’ April 2012.

Il-Kummissjoni tixtieq tipprovdi aġġornament dwar ir-riżultat tas-sentenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (C-306/08 Il-Kummissjoni Ewropea v. Ir-Renju ta’ Spanja) li 
tikkonċerna l-konformità ta’ ċerti dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni Valenzjana dwar l-
ippjanar tal-artijiet u l-bliet (qabel LRAU, attwalment LUV) mar-regoli tal-akkwist pubbliku 
tal-UE.  

Il-Kummissjoni ressqet il-każ C-306/08 kontra Spanja minħabba l-inkompatibbiltà ta’ wħud 
mid-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni ta’ Valenzja tal-iżvilupp tal-art reġjonali mar-regoli tal-
akkwist tal-UE. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni sostniet li l-istrument tal-iżvilupp tal-art 
previst mil-leġiżlazzjoni tal-Valenzja magħrufa bħala planes de actuación integrada (PAI), 
ikkostitwixxa kuntratti ta’ xogħlijiet pubbliċi li bihom il-muniċipalitajiet fdaw lill-
iżviluppaturi privati bl-iżvilupp ta’ ċerti żoni u fejn, għalhekk, soġġetti għal-leġiżlazzjoni tal-
akkwist pubbliku tal-UE kienu ggarantiti trattament ugwali u trasparenza fil-proċeduri tal-
għoti. 
Spanja kkontestat din il-pożizzjoni u sostniet, fid-difiża tagħha, li l-PAIs bl-ebda mod ma 
kienu kuntratti pubbliċi, u li jaqgħu kompletament barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tar-regoli 
tal-akkwist tal-UE. 
Bis-sentenza tagħha tas-26 ta’ Mejju 2011, li l-Kummissjoni m’għandha l-ebda appell 
disponibbli kontriha, il-Qorti ċaħdet l-azzjoni tal-Kummissjoni. 
Il-Qorti madankollu pprovdiet xi kjarifiki utli fis-sentenza tagħha.  Notevolment, il-Qorti 
speċifikat li, taħt il-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli (l-LRAU u l-LUV), uħud mill-
attivitajiet li jinvolvu l-PAIs, jistgħu jikkorrispondu, minnhom infushom, għall-attivitajiet li 
hemm referenza għalihom fil-Kategorija 12 fl-Annessi IA għad-Direttiva 92/50 u IIA għad-
Direttiva 2001/18, li huma relatati mas-servizzi li hemm referenza għalihom, rispettivament, 
fl-Artikolu 1(a) tad-Direttiva 92/50 u l-Artikolu 1(2)(d) tad-Direttiva 2004/18. Ma jistax jiġi 
eskluż, għalhekk, li dawk il-kuntratti jistgħu jiġu kkwalifikati bħala kuntratti ta' servizzi 
pubbliċi li huma soġġetti għad-Direttivi dwar l-akkwist pubbliku tal-UE, u għalhekk, li l-
prinċipji ta’ trasparenza u t-trattament ugwali għandhom jiġu osservati meta jingħataw 
kuntratti ta’ dan it-tip.

Konsegwentement hija l-opinjoni tal-Kummissjoni li s-sentenza tal-Qorti qed tipprovdi gwida 
ulterjuri kemm għall-awtoritajiet pubbliċi kif ukoll għall-qrati nazzjonali fi Spanja dwar ir-
regoli tal-akkwist pubbliku applikabbli fl-għoti tal-PAIs. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tinnota li din is-sentenza mhijiex “validazzjoni ġenerali” 
tal-leġiżlazzjoni dwar l-iżvilupp tal-art reġjonali f'Valenzja.  

Il-kawża li tressqet mill-Kummissjoni quddiem il-Qorti u s-sentenza ffukat biss fuq l-aspetti 
tal-akkwist pubbliku tal-leġiżlazzjoni Valenzjana tal-art. La l-proċeduri tal-Qorti u lanqas is-
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sentenza ma rreferew għal aspetti oħrajn ta’ dik il-leġiżlazzjoni, bħal kwistjonijiet ta’ 
esproprjazzjoni, l-impatt ambjentali, id-deżinjazzjoni tal-użu tal-art urbana, jew għall-
adegwatezza tal-politika dwar l-iżvilupp tal-art reġjonali inġenerali. 

Il-petizzjonant jista’ jaċċessa t-test tas-sentenza permezz tal-websajt tal-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-UE:

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es

Fl-aħħar nett, u f’dan il-kuntest, huwa ta’ min ifakkar li d-Direttivi 2004/17 u 2004/18 dwar l-
akkwist qegħdin fil-proċess li jiġu emendati. It-testi proposti mill-Kummissjoni1 qegħdin issa 
f’idejn il-koleġiżlaturi, jiġifieri l-Parlament Ewropew u l-Kunsill. 

                                               
1 COM(2011)896 finali tal-20.12.2011, 2011/0438 (COD) :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:EN:PDF


