
CM\917138MT.doc PE456.745v03-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

24.10.2011

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0429/2010, imressqa minn Robert Houlistonse , ta’ ċittadinanza 
Brittanika, f’isem il-‘Partido para Orihuela Costa’, b’7 000 firma, dwar il-proġett 
ta’ żvilupp urban ta’ Cala Mosca f’Orihuela, Valencia

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-proġett ta’ żvilupp ta’ Cala Mosca li jinvolvi l-bini ta’ 1 500 
dar ġdida tul il-kosta ta’ Orihuela, u jgħid li x-xogħlijiet ippjanati se jsiru f’żona kostali ta’ 
konservazzjoni viċin il-park tal-annimali selvaġġi ta’ Sierra de Escalona.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Settembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Il-petizzjonant, f’isem il-“Partido para Orihuela Costa” (C.L.A.R.O.), jesprimi n-nuqqas ta’ 
approvazzjoni tiegħu għal proġett ġdid ta’ żvilupp urban f’Cala Mosca, fuq il-kosta tal-
muniċipalità ta’ Orihuela, fil-provinċja ta’ Alicante, fil-“Comunitat Valenciana”, fi Spanja.

Il-petizzjonant iqajjem tħassib rigward l-impatt negattiv sinifikattiv ta’ dan il-proġett fuq l-
ambjent. Huwa jispjega li dan il-proġett jipprevedi l-bini ta’ 1 500 dar u appartament ġodda 
viċin il-kosta. Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li dan il-proġett se jwassal biex 
jinqered l-aħħar spazju li għadu kkonservat tajjeb tul il-kosta ta’ Orihuela. Il-petizzjonant 
jenfasizza li x-xogħol infrastrutturali biex jitlestew it-toroq u l-bankini diġà sar.
Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni



PE456.745v03-00 2/4 CM\917138MT.doc

MT

Is-servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant fid-dawl 
tal-liġi ambjentali tal-UE li tista’ tkun applikabbli f’dan il-każ.

Id-Direttiva 85/337/KEE1 kif emendata (magħrufa bħala d-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt 
Ambjentali jew id-Direttiva EIA) tagħmel dispożizzjonijiet biex issir EIA għal ċerti proġetti 
pubbliċi u privati.  Id-Direttiva EIA tiddistingwi bejn l-hekk imsejħa proġetti tal-Anness I, li 
jridu dejjem jitwettqu suġġetti għall-proċedura EIA, u l-proġetti tal-Anness II, fejn l-Istati 
Membri jiddeterminaw billi jeżaminaw każ b’każ, u/jew il-livelli minimi jew il-kriterji 
stipulati fil-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar it-traspożizzjoni jekk proġett ikunx suġġett għal 
EIA.  Meta jiġi mwettaq eżami każ b’każ, jew jiġu stabbiliti limiti minimi jew kriterji, 
għandhom jitqiesu l-kriterji rilevanti tal-għażla stipulati fl-Anness III tad-Direttiva.  Dawn 
jinkludu l-karatteristiki tal-proġett, fejn jinsab u l-karatteristiki tal-impatt potenzjali.

Għalhekk, għall-proġetti inklużi fl-Anness I, proċedura EIA hija obbligatorja.  Għall-proġetti 
inklużi fl-Anness II, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu, qabel ma jingħata l-kunsens 
għall-iżvilupp, jekk il-proġetti jkollhomx effetti sinifikanti fuq l-ambjent. Din id-
determinazzjoni għandha ssir disponibbli għall-pubbliku.

Għandu jiġi nnutat li “Proġetti ta’ żvilupp urban, inkluż il-bini ta’ ċentri kummerċjali u ta’ 
parkeġġi għall-karozzi” huma inklużi f’punt 10 b) tal-Anness II tad-Direttiva EIA.  Barra dan, 
punt 12 c) tal-Anness II ikopri “Villaġġi għall-vaganzi u kumplessi ta’ lukandi ’l barra miż-
żoni urbani u l-iżviluppi assoċjati magħhom”.

Il-proċedura EIA tiżgura li l-konsegwenzi ambjentali tal-proġetti jiġu identifikati u stmati 
qabel ma jingħata l-kunsens mill-awtorità kompetenti.  Il-pubbliku jista’ jagħti l-opinjoni 
tiegħu u għandhom jitqiesu l-konsultazzjonijiet kollha.  Il-pubbliku għandu jiġi infurmat ukoll 
dwar il-kontenut tal-kunsens ta’ żvilupp.

Barra minn hekk, għall-pjan ta’ żvilupp urban tal-muniċipalità, id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2001/42/KE2 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent 
(magħrufa bħala d-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt Ambjentali Strateġika jew id-Direttiva 
SEA) jistgħu jkunu applikabbli wkoll.

Iż-żewġ Direttivi, dik tas-SEA u dik tal-EIA, għandhom objettivi simili jiġifieri li 
jippromwovu l-iżvilupp sostenibbli, il-parteċipazzjoni pubblika u li jinkludu l-ambjent fil-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

Fir-rigward tad-Direttivi dwar in-Natura tal-UE (id-Direttiva dwar l-Għasafar, 
2009/147/KEE3 u d-Direttiva dwar il-Ħabitats, 92/43/KEE4), dawn ikunu applikabbli jekk il-

                                               
1 Id-Direttiva 85/337/KEE (ĠU L 175, 05.07.1985) kif emendata bid-Direttiva 97/11/KE (ĠU 
L 073, 14.03.1997), id-Direttiva 2003/35/KE (ĠU L 156, 25.06.2003) u d-Direttiva 
2009/31/KE (ĠU L 140, 05.06.2009).

2  Direttiva 2001/42/KE (ĠU L 197, 21.07.2001).
3 Id-Direttiva 2009/147/KE (ĠU L 20, 26.01.2010) li tikkodifika d-Direttiva 79/409/KEE 
dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 103, 25.04.1979).
4  Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora 
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proġett inkwistjoni jista’ jkollu effett sinifikanti fuq kwalunkwe sit tan-Natura 2000. Għandu 
jiġi nnutat li, skont il-petizzjonant, is-Sit ta’ Importanza Komunitarja (SCI) “Cabo de Roig” 
(ES 5213033) jista’ jintlaqat minn dan il-proġett.

Konklużjonijiet

Biex tiċċara d-dettalji tal-każ, il-Kummissjoni se titlob informazzjoni mingħand l-awtoritajiet 
kompetenti Spanjoli dwar il-konformità mar-rekwiżiti rilevanti tal-liġi ambjentali tal-UE.  
B’mod partikolari, il-Kummissjoni se tistaqsi lill-awtoritajiet Spanjoli kif applikaw id-
dispożizzjonijiet tad-Direttivi dwar in-Natura, dik tal-EIA u dik tas-SEA.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2011

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.

Bħala risposta għal din it-talba, l-awtoritajiet Spanjoli bagħtu rapporti ddettaljati lill-
Kummissjoni mingħand il-Komunità Awtonoma ta’ Valencia kif ukoll mingħand is-Sindku 
ta’ Orihuela dwar dan is-suġġet.

Wara li ġie eżaminat il-fajl, is-servizzi tal-Kummissjoni bagħtu ittra oħra lill-awtoritajiet 
Spanjoli biex titlobhom informazzjoni addizzjonali u iktar preċiża dwar il-passi li saru għall-
proġett urbanistiku inkwistjoni. Din l-informazzjoni addizzjonali hija meħtieġa biex tintemm 
l-analiżi ta’ dan il-każ.

5. Risposta tal-Kummissjoni (REV II), li waslet fl-24 ta’ Ottubru 2012.

Din il-petizzjoni kienet is-suġġett ta’ diversi skambji ta’ informazzjoni bejn is-servizzi tal-
Kummissjoni u l-awtoriatjiet Spanjoli kompetenti. Bħala risposta għal din l-aħħar talba tas-
servizzi tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Spanjoli bagħtu r-rapporti l-ġodda mfassla mill-
Komunità Awtonoma ta’ Valencia kif ukoll mill-Kunsill ta’ Orihuela dwar dan is-suġġett.

Wara l-analiżi finali tal-fajl, ta’ min jiġu analizzati l-punti li ġejjin fil-qosor:

Il-proġett ta’ urbanizzazzjoni inkwistjoni, Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 
2 del Sector D-1 "La Mosca – La Campana", magħruf ukoll bl-isem ta’ Proyecto Alameda del 
Mar, ġie approvat fis-sessjoni plenarja tal-Kunsill ta’ Orihuela fit-13 ta’ Frar 2007.

Dan il-proġett ġie approvat mingħajr ma twettqet minn qabel proċedura ta’ valutazzjoni tal-
impatt ambjentali.  Għandu jitqies li dan hu tip ta’ proġett li jaqa’ taħt l-Anness II tad-Direttiva 
2011/92/UE1 (valutazzjoni tal-impatt ambjentali).

                                                                                                                                                  
selvaġġa (ĠU L 206, 22.07.1992).
1 Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 13 ta’ Diċembru 2011, test kodifikat tad-
Direttiva 85/337/KEE, dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, li ġiet emendata 
mid-Direttivi 97/11/KE, 2003/35/KE u 2009/31/KE, ĠU. L 26 tat-28.01.2012
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Fl-ewwel tweġibiet tagħhom, l-awtoritajiet Spanjoli ġġustifikaw dan minħabba li l-proġett ta' 
urbanizzazzjoni jirriżulta mill-pjan ġenerali ta' żvilupp urban (PGOU) tal-belt ta’ Orihuela, fejn 
il-perjodu ta’ konsultazzjoni pubblika (1984) kien qabel l-adozzjoni tad-Direttiva 85/337/KEE.  
Il-PGOU ta’ Orihuela fl-aħħar ġie approvat fl-1990.

L-awtoritajiet reġjonali żiedu li, fi kwalunkwe każ, ċerti kundizzjonijiet ambjentali ġew stabbiliti 
fid-Deċiżjoni tat-30 ta’ Mejju 2006 tad-Direttur Ġenerali reġjonali tat-trasport, tal-portijiet u tal-
kosti, sabiex jiġu minimizzati l-effetti tal-proġett fuq iż-żona kostali.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet Spanjoli avżaw li d-Direttivi Komunitarji tal-protezzjoni tan-
natura, id-Direttivi dwar l-Għasafar1 u l-Ħabitats2, ma jkunux applikabbli f’dan il-każ, minħabba 
li dan il-proġett ta’ urbanizzazzjoni ma jaffettwa l-ebda sit fin-netwerk Natura 2000.

Jidher mill-fajl li l-proġett ta’ urbanizzazzjoni inkwistjoni beda iżda t-twettiq tiegħu huwa 
attwalment sospiż.

Fuq talba tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet reġjonali huma impenjati, fl-aħħar tweġiba tagħhom, li 
jwettqu eżami speċifiku ta’ dan il-każ (screening) sabiex jiġi determinat jekk għandhiex titwettaq 
proċedura ta’ valutazzjoni tal-impatt ambjentali għal dan il-proġett, filwaqt li jitqiesu l-kriterji 
stabbiliti fid-Direttiva 2011/92/UE.

Fil-fatt, dan l-eżerċizzju ta’ screening diġà beda u għadu għaddej.  Id-diversi awtoritajiet u 
amministrazzjonijiet ikkonċernati ġew ikkonsultati sabiex ikunu jistgħu jiddeċiedu f’dan ir-
rigward.  Wara din il-proċedura ta’ screening, l-awtoritajiet reġjonali ambjentali jieħdu deċiżjoni 
dwar is-suġġett.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet muniċipali huma impenjati li ma joħorġux liċenzji muniċipali 
ġodda favur dan il-proġett mingħajr it-twettiq ta’ dawn il-proċeduri.

Konklużjoni

Għalhekk mill-fajl jidher li l-awtoritajiet Spanjoli kompetenti ħadu l-miżuri meħtieġa biex tiġi 
osservata l-liġi ambjentali applikabbli tal-Unjoni Ewropea.

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi.  Test 
kodifikat mid-Direttiva 2009/147/KE, tat-30 ta’ Novembru 2009, ĠU L 20 tas-26.01.2010.
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna 
u l-flora selvaġġa.  ĠU L 206 22.07.1992


