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Suġġett: Petizzjoni 0179/2008, imressqa mis-Sur Alberto Mayor Barajona, ta’
ċittadinanza Spanjola, f’isem l-Ecologistas en Acción (Guadalajara), dwar l-
allegat ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-KE f’konnessjoni mal-
approvazzjoni ta’ proġett għal żvilupp urban li jirrigwarda ż-żona ta’ Vega 
del Henares (Castilla-La Mancha)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkritika d-deċiżjoni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali ta’ Castilla - La Mancha 
li japprovaw il-proġett ta’ żvilupp urban (Proyecto de Actuación Urbanistica - PAU) fiż-żona 
Vega del Henares mingħajr ma sar studju dwar l-impatt ambjentali. Il-petizzjonant jispjega li 
ż-żona kkonċernata għandha valur storiku kbir minħabba li fiha fdalijiet arkeoloġiċi 
importanti u jixraqilha tkun protetta. Skont il-petizzjonant, il-PAU jimplika klassifikazzjoni 
mill-ġdid tal-art u żvilupp urban bla bżonn. Huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex 
jinvestiga s-sitwazzjoni minħabba li hu jemmen li kemm il-leġiżlazzjoni nazzjonali kif ukoll 
dik tal-UE fir-rigward tal-istudju tal-impatt ambjentali ma ġewx rispettati.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibli fl-1 ta’ Lulju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

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

Il-petizzjonant joġġezzjona d-deċiżjoni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali li japprovaw il-
proġett ta’ żvilupp urban (“Plan de Actuación Urbanística” – PAU) fiż-żona Vega de Henares 
fil-muniċipalità ta’ Guadalajara, fil-provinċja ta’ Guadalajara, fil-Komunità Awtonoma ta’ 
Castilla-La Mancha, Spanja.
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Il-petizzjonant jenfasizza li dan il-proġett ta’ żvilupp urban imsejjaħ “Proyecto de 
urbanización del sector SNP ampliación del Ruiseñor” ġie approvat mill-awtoritajiet Spanjoli 
mingħajr ma sar studju adegwat dwar l-impatt ambjentali. Il-petizzjonant jispjega li ż-żona 
kkonċernata għandha valur storiku kbir minħabba li fiha fdalijiet arkeoloġiċi importanti u 
jixraqilha tkun protetta. Skont il-petizzjonant, il-PAU jimplika klassifikazzjoni mill-ġdid tal-
art agrikola għal użu industrijali u żvilupp urban bla bżonn. Huwa jilmenta li kemm il-
leġiżlazzjoni nazzjonali kif ukoll dik tal-UE fir-rigward tal-istudju tal-impatt ambjentali ma 
ġewx rispettati mill-awtoritajiet Spanjoli.

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

Id-Direttiva 85/337/KEE1, kif emendata bid-Direttiva 97/11/KE2, id-Direttiva 2003/35/KE3 u 
d-Direttiva 2009/31/KE4, (magħrufa bħala d-Direttiva tal-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali 
jew id-Direttiva dwar l-EIA) tħejji dispożizzjonijiet għat-twettiq ta’ EIA għal ċerti proġetti 
pubbliċi u privati.

Id-Direttiva dwar l-EIA tiddistingwi bejn l-hekk imsejħa proġetti ta’ Anness I, li dejjem 
għandhom ikunu soġġetti għal proċedura tal-EIA, u proġetti ta’ Anness II fejn l-Istati Membri 
għandhom jiddeterminaw, permezz ta’ eżaminazzjoni ta’ każ b’każ, u/jew limiti minimi jew 
kriterji stabbiliti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali ta’ traspożizzjoni jekk il-proġett għandux ikun 
suġġett għal EIA. Meta jitwettaq eżami każ b’każ jew jiġu stabbiliti limiti minimi jew kriterji, 
għandhom jitqiesu l-kriterji rilevanti tal-għażla stabbiliti fl-Anness III tad-direttiva. Dawn 
jinkludu l-karatteristiki tal-proġett, il-lokalità tiegħu u l-karatteristiki tal-impatt potenzjali. 

Għalhekk, għal proġetti inklużi f’Anness I il-proċedura tal-EIA hija mandatorja. Għal proġetti 
inklużi f’Anness II, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw, qabel ma jingħata l-kunsens 
għall-iżvilupp, jekk hux mistenni li dawn ikollhom effett sinifikanti fuq l-ambjent. Din l-
informazzjoni għandha titpoġġa għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

Ta’ min wieħed jinnota li, fost il-proġetti ta’ infrastruttura, “Proġetti ta’ żvilupp ta’ oqsma 
industrijali” u “Proġetti ta’ żvilupp urban” huma inklużi f’punt 10 a) u 10 b) tal-Anness II tad-
Direttiva dwar l-EIA.

Il-proċedura tal-EIA tiżgura li l-konsegwenzi ambjentali tal-proġetti huma identifikati u 
vvalutati qabel ma tingħata l-awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti (magħrufa bħala l-
kunsens għall-iżvilupp). Il-pubbliku jista’ jagħti l-opinjoni tiegħu u l-konsultazzjonijiet kollha 
għandhom jiġu kkunsidrati. Il-pubbliku għandu jkun infurmat ukoll dwar il-kontenut tal-
kunsens għall-iżvilupp.

Skont l-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, twettaq xi tip ta’ studju tal-impatt 
ambjentali mill-awtoritajiet lokali u reġjonali qabel ma ngħata l-kunsens għall-iżvilupp għall-
proġett inkwistjoni. Madankollu, il-petizzjonant jikkritika l-proċedura, iż-żmien u l-kontenut 
ta’ dan l-istudju dwar l-impatt ambjentali.
                                               
1 ĠU L 175, 5.7.1985.
2 ĠU L 073, 14.3.1997.
3 ĠU L 156, 25.6.2003.
4 ĠU L 140, 5.6.2009.
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Fir-rigward tad-Direttivi tan-Natura tal-UE (id-Direttiva dwar l-Għasafar 2009/147/KE 1 u d-
Direttiva dwar il-Ħabitats 92/43/KEE2), ta’ min wieħed jinnota li dawn ikunu applikabbli jekk 
il-proġett inkwistjoni jkollu effett sinifikanti fuq kwalunkwe sit li jappartieni għan-netwerk 
Natura 2000. Skont l-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, jidher li l-iżvilupp urban 
inkwistjoni ma jaffetwa l-ebda sit tan-Natura 2000.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni talbet informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti Spanjoli dwar konformità 
mar-rekwiżiti relevanti skont il-liġi ambjentali tal-UE li hi applikabbli f’dan il-każ. B’mod 
partikolari, il-Kummissjoni staqsiet lill-awtoritajiet Spanjoli kif huma applikaw id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-EIA.

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar kwalunkwe żvilupp 
ieħor f’dan il-każ.

4. Risposta tal-Kummissjoni (RIV), li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Is-servizzi tal-Kummissjoni indirizzaw lill-awtoritajiet Spanjoli sabiex jitolbuhom l-
osservazzjonijiet tagħhom dwar il-fatti ddenunzjati mill-petizzjonant kif ukoll dwar l-
applikazzjoni tal-liġi ambjentali tal-Unjoni Ewropea f’dan il-każ partikolari.

B’rispons għat-talba tas-servizzi tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Spanjoli bagħtu r-rapport 
imfassal mill-Komunità Awtonoma ta’ Castilla-La Mancha, jiġifieri dak tad-Direttorat 
Ġenerali tal-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali tad-Dipartiment reġjonali tal-industrija, l-
enerġija u l-ambjent. Dawn l-awtoritajiet bagħtu wkoll ir-rapport imfassal mid-Dipartiment 
tal-urbaniżmu tal-Kunsill Lokali ta’ Guadalajara. 

Fi ftit kliem, l-awtoritajiet Spanjoli spjegaw il-karatteristiki prinċipali ta’ dan il-proġett ta’ 
żvilupp urban. Huma jsemmu wkoll id-diversi passi amministrattivi meħuda kif ukoll il-
miżuri adottati biex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-obbligi li jirriżultaw mil-liġi 
ambjentali tal-UE. Fil-verità, dawn huma żewġ PAU “El Ruiseñor” u “El Ruiseñor 2” tal-
istess promotur u li ġew trattati flimkien. It-talbiet ta’ awtorizzazzjoni kienu ppreżentati
f’Settembru 2006. Ikun tajjeb li wieħed jinnota li din l-urbanizzazzjoni diġà kienet prevista 
fil-Pjan ġenerali ta’ żvilupp urban fil-muniċipalità ta’ Guadalajara, liema pjan ġie approvat 
mill-Gvern reġjonali fit-2 ta’ Frar 2000.

Ta’ min wieħed jinnota li dan il-proġett ġie soġġett għal proċedura ta’ evalwazzjoni tal-impatt 
ambjentali qabel ma ġie awtorizzat, skont il-liġi reġjonali 5/1999 tal-evalwazzjoni tal-impatt 
ambjentali ta’ Castilla-La Mancha, f’konformità mal-proċedura prevista fid-Digriet 178/2002 
li japprova r-regolament ta’ din il-liġi. Din il-proċedura ntemmet b’żewġ dikjarazzjonijiet 
dwar l-impatt ambjentali (DIA) adottati permezz tad-deċiżjonijiet tas-27 ta’ April 2007 tad-
Direttorat Ġenerali tal-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali. Dawn id-DIA ġew ippubblikati fil-
                                               
1 ĠU L 20, 26.1.2010.
2 ĠU L 206, 22.7.1992.
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ġurnal uffiċjali tal-Komunità Awtonoma ta’ Castilla-La Mancha (DOCM) nru 96 tad-
9 ta’ Mejju 2007.

L-awtoritajiet Spanjoli pprovdew kopja ta’ dawn id-DIA, li jiġbru fil-qosor l-elementi 
prinċipali ta’ din il-proċedura. Jidher li din il-proċedura ta’ impatt ambjentali hija biżżejjed 
biex jiġu identifikati u evalwati l-effetti ta’ dan il-proġett fuq l-ambjent, kif ukoll biex 
jittieħdu l-miżuri neċessarji biex jiġu evitati jew imminimizzati l-effetti msemmija. Ġew 
stipulati sensiela ta’ kundizzjonijiet ambjentali kif ukoll pjan ta’ monitoraġġ ambjentali.

Barra minn hekk, l-istudju ta’ u r-rispett lejn il-wirt kulturali u arkeoloġiku ġew ikkunsidrati 
wkoll. Kienet meħtieġa l-opinjoni tad-Dipartiment reġjonali tal-kultura qabel ma setgħu 
jinbdew ix-xogħlijiet. Huwa previst monitoraġġ f’dan ir-rigward.

Fir-rigward tad-direttivi Komunitarji dwar il-protezzjoni tan-natura: id-Direttiva 79/409/KEE1

(Għasafar) u d-Direttiva 92/43/KEE2  (Ħabitats), ta’ min jinnota li dan il-proġett ta’ żona 
industrijali mhux se jkollu effetti fuq in-netwerk tan-Natura 2000. Għaldaqstant, dawn id-
direttivi ma japplikawx f’dan il-każ.

L-awtoritajiet Spanjoli spjegaw li l-proġett ta’ żvilupp urban inkwistjoni qed jiġi implimentat 
attwalment. Huma javżaw ukoll li hemm ħames appelli amministrattivi fir-rigward ta’ dan il-
proġett, liema appelli għaddejjin quddiem il-qorti Spanjola kompetenti (“Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 1 de Guadalajara”).

Is-servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw l-argumenti u l-informazzjoni provduti mill-
petizzjonant marbuta mal-proġett inkwistjoni, fid-dawl tal-liġi ambjentali tal-UE applikabbli u 
fil-kunsiderazzjoni tar-risposta tal-awtoritajiet Spanjoli.

Fl-aħħar nett, l-analiżi tal-fajl ma wasslitx għall-konklużjoni li kien hemm xi ksur tal-liġi 
ambjentali tal-UE applikabbli. Għaldaqstant, il-Kummissjoni m’għandhiex raġunijiet biex 
tkompli l-intervent tagħha f’dan il-każ. Fi kwalunkwe każ, ikun tajjeb li wieħed jinnota li l-pjan 
ta’ żvilupp urban inkwistjoni huwa soġġett għal żewġ appelli amministrattivi quddiem il-qorti 
Spanjola kompetenti, li tista’ wkoll tiddeċiedi dwar il-legalità ta’ dan il-proġett mill-perspettiva 
tal-liġi nazzjonali u ta’ dik tal-UE.

5. Risposta tal-Kummissjoni (RIV II), li waslet fit-30 ta’ Jannar 2013.

Il-Kummissjoni eżaminat l-osservazzjonijiet ippreżentati mill-petizzjonant u tinnota li l-
informazzjoni addizzjonali provduta ma tbiddilx la l-kontenut u lanqas il-konklużjonijiet tal-
aħħar komunikazzjoni.

L-ewwel petizzjoni kienet dwar proġett għal żvilupp urban fil-muniċipalità ta’ Guadalajara. 
Kien dan il-proġett li l-Kummissjoni investigat.

Is-servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw l-applikazzjoni tad-Direttivi 85/337/KEE (EIA), 
                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi. Test 
ikkodifikat 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, 22.7.1992.
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79/409/KEE (Għasafar) u 92/43/KEE (Ħabitats) fil-każ inkwistjoni. Il-proġett kien soġġett 
għal proċedura ta’ evalwazzjoni tal-impatt ambjentali. Iż-żona inkwistjoni ma tagħmilx parti 
min-netwerk tan-Natura 2000.

Madankollu, il-petizzjonant jenfasizza li l-petizzjoni tiegħu tirreferi wkoll għal proġett ta’ triq 
(CM-1003). Ta’ min jinnota li dan il-proġett ta’ triq ma kienx inkluż fl-ewwel petizzjoni. 
Għal din ir-raġuni, dan is-suġġett ma kienx trattat fl-intervenzjoni tal-Kummissjoni fil-laqgħa 
tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet f’Novembru 2010.

Is-servizzi tal-Kummissjoni analizzaw id-dokumentazzjoni addizzjonali ppreżentata mill-
petizzjonant fid-dawl tal-allegazzjonijiet tiegħu dwar użu inadegwat possibbli tal-
finanzjament Ewropew għall-immodernizzar ta’ installazzjonijiet tal-irrigazzjoni jew għall-
kostruzzjoni tat-toroq.

L-ewwel nett, fir-rigward tal-kwistjonijiet dwar il-proġett tat-triq CM-1003, estensjoni N-II 
HITA, il-Kummissjoni tixtieq tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet li din l-estensjoni tal-
proġett mhijiex kofinanzjata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali jew kwalunkwe 
fond Ewropew ieħor.

It-tieni, il-kostruzzjoni tal-Canal del Henares u l-immodernizzar tas-sistema tal-irrigazzjoni 
tiegħu lanqas ma kienu kofinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali.

Barra minn hekk, skont l-Artikolu 58(c) tar-Regolament (KE) 1083/2006 is-sistemi ta’ 
ġestjoni u kontroll ta’ programmi operazzjonali stabbiliti mill-Istati Membri jridu jipprovdu 
għal proċeduri sabiex tiġi żgurata l-korrettezza u r-regolarità tan-nefqa ddikjarata taħt il-
programm operattiv. In-nefqa ddikjarata taħt il-programm operattiv trid tkun koerenti mar-
rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE.

Barra minn hekk, il-petizzjonant issa qiegħed jallega li l-programm għall-iżvilupp urban 
imwettaq fuq is-sit "El Ruiseñor"  f’Vega del Henares imur kontra l-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea; b'mod partikolari b’referenza għall-Artikolu 7 (ir-rispett 
għall-ħajja privata u tal-familja, inkluż ir-rispett għad-dar) u l-Artikolu 17 (id-dritt għall-
proprjetà) tal-Karta.

Skont l-informazzjoni disponibbli għas-servizzi tal-Kummissjoni, m’hemmx ksur tal-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE applikabbli għal dan il-każ. Sar studju dwar l-impatt 
ambjentali tal-proġett inkwistjoni qabel ma ġie approvat: din il-proċedura twettqet b’mod 
korrett abbażi tal-informazzjoni provduta mill-awtoritajiet Spanjoli, kif ukoll fid-dawl tal-
prinċipji ta’ neċessità u ta’ proporzjonalità. Id-dokumentazzjoni addizzjonali ppreżentata mill-
petizzjonant ma tbiddilx dan l-istudju.

Madankollu, il-ksur allegat tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jidher li 
jinvolvi, b’mod aktar ġenerali, il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru dwar l-iżvilupp urban, l-użu 
tal-art u d-drittijiet tal-proprjetà relatati.

F’dan ir-rigward ta’ min jinnota, l-ewwel nett, li skont it-Trattati li fuqhom hija bbażata l-
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Unjoni Ewropea1, il-Kummissjoni Ewropea m’għandha l-ebda setgħat ġenerali li tintervjeni 
mal-Istati Membri fil-qasam tad-drittijiet fundamentali. Tista’ tagħmel dan biss jekk tkun 
involuta kwistjoni ta' liġi tal-Unjoni Ewropea.

B’mod partikolari, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ma tapplikax għal 
kull sitwazzjoni ta’ ksur allegat ta’ drittijiet fundamentali. Skont l-Artikolu 15(1) tagħha, il-
Karta tapplika għall-Istati Membri biss meta huma jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni 
Ewropea. Barra minn hekk, l-Artikolu 6(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jistqarr li "id-
dispożizzjonijiet ta’ din il-Karta m'għandhom bl-ebda mod jestendu l-kompetenzi tal-Unjoni 
kif definiti mit-Trattati."

Safejn hija kkonċernata l-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri dwar l-iżvilupp urban, l-użu tal-art u 
d-drittijiet tal-proprjetà relatati, l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni m’għandhomx setgħat, 
fil-fatt, fuq dawn il-kwistjonijiet, li fil-prinċipju jaqgħu taħt il-kompetenza nazzjonali. 
F'każijiet bħal dawn, huwa l-kompitu tal-Istati Membri, inklużi l-awtoritajiet ġudizzjarji 
tagħhom, li jiżguraw li d-drittijiet fundamentali huma rispettati u protetti b’mod effettiv skont 
il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom u l-obbligi internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem. Skont 
l-informazzjoni provduta mill-awtoritajiet Spanjoli, azzjonijiet ġudizzjarji kontra dan il-
proġett għall-iżvilupp urban tressqu quddiem il-qorti amministrattiva kompetenti f'livell 
nazzjonali: hija imbagħad din l-awtorità li tiżgura li l-approvazzjoni u l-eżekuzzjoni ta’ dan il-
proġett twettaq b’mod konformi mad-drittijiet fundamentali inkwistjoni.

                                               
1 It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.


