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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1276/2007, imressqa mis-Sinjura María Begona Baquero Orgaz, 
ta’ ċittadinanza Spanjola, dwar allegat ksur tad-Direttivi 2000/4 u 92/43 tal-
KE b’rabta ma’ pjan BUS -VAO bil-għan li titwessa’ l-awtostrada A6 b’żewġ 
kareġġjati għall-karozzi tal-linja minn Las Rozas de Madrid sa Villalba 
(Madrid)

Petizzjoni 0251/2008, imressqa mis-Sinjura María Begona Baquero Orgaz, 
ta’ ċittadinanza Spanjola, dwar l-allegat impatt ambjentali ta’ ħsara tad-
dawra kif ippjanata tal-awtostrada A6 min-naħa għall-oħra ta’ Las Rozas de 
Madrid

1. Sommarju tal-petizzjoni 1276/2007

Il-petizzjonanta jidhrilha li pjan tal-awtoritajiet Spanjoli biex iwessgħu l-awtostrada A6 
b’żewġ kareġġjati għall-karozzi tal-linja minn Las Rozas de Madrid sa Villalba (Madrid) 
jikser id-Direttivi 2000/4 u 92/43 tal-KE. Skont il-petizzjonanta, din l-estensjoni timplika l-
esproprjazzjoni tal-proprjetajiet tul 39 kilometru u tħalli impatt ta’ ħsara kbira fuq l-ambjent 
minħabba li nofs iż-żona kkonċernata tgawdi minn status protett skont id-Direttiva 92/43 tal-
KE. Il-petizzjonanta ssostni li l-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika ħalla ftit żmien biex l-
opinjoni pubblika tirreaġixxi u dan jikkostitwixxi ksur tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
2000/4 tal-KE. Hija jidhrilha li ġew injorati għażliet li kienu jiswew anqas u qed titlob lill-
Parlament Ewropew biex jitlob lill-Kummissjoni Ewropea teżamina l-każ.

Sommarju tal-petizzjoni 0251/2008

Il-petizzjonanat tikkontesta l-pjan tal-awtoritajiet Spanjoli li jibnu triq li tgħaqqad fl-
awtostrada A6 min-naħa għall-oħra ta’ Las Rozas de Madrid. Skont il-petizzjonant, dan il-
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proġett kien ser iħalli impatt ambjentali ta’ ħsara serja fuq iż-żona protetta  tal-Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares u kien ser jikser id-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 
tal-KE 92/43 u 2003/4.

2. Ammissibilità

1276/2007 Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ April 2008.
0251/2008 Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Lulju 2008.
Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

Il-petizzjonanta ressqet żewġ petizzjonijiet dwar allegat ksur ta’ leġiżlazzjoni Ewropea dwar 
diversi proġetti li jikkonċernaw l-awtostrada A-6 fir-Reġjun ta’ Madrid:

- Il-proġett ta’ twessigħ tal-awtostrada A-6, bil-għan li jiżdiedu żewġ kareġġjati għall-
karozzi tal-linja għal tul ta’ 39 km (minn Las Rozas sa Villalba).

- Il-proġett tar-rotta tal-by-pass tal-awtostrada A-6, bil-għan li tinbena sezzjoni ġdida tal-
awtostrada biex ma titħallhiex titfassal it-triq attwali li tgħaddi mill-belt ta’ Las Rozas. Ir-
rotta ppjanata tal-by-pass kienet ser tinbena ġewwa l-fruntieri taż-żona protetta "Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares".

- Il-proġett biex l-awtostrada A-6 tingħaqad mal-awtostrada A-1 kien ifisser il-bini ta’ 
awtostrada ġdida M-61 li kienet tgħaddi minn bosta żoni protetti: is-Sit ta’ Importanza 
Komunitarja ES 311004 "Cuenca del Río Manzanares" u ż-Żoni ta’ Protezzjoni Speċjali 
għal Għasafar f’Ambjent Naturali ES 000011 "Monte de El Pardo" u ES 000012 "Soto de 
Viñuelas".

Il-petizzjonanta tirreferi wkoll għall-petizzjoni 773/2006 dwar il-bdil ta’ użu ta’ art ġewwa l-
fruntieri tas-Sit ta’ Importanza Komunitarja "Cuenca del Río Manzanares", fil-muniċipalità 
ta’ Torrelodones, provinċja ta’ Madrid.

Il-Kummissjoni tqis li jkun utli li jissemmew l-obbligi skont l-Artikoli 6(3) u 6(4) tad-
Direttiva dwar il-Ħabitats 92/43/KEE,1 li tgħid li kull pjan jew proġett li ma jkunx direttament 
relatat mat-tmexxija tas-sit jew li ma jkunx meħtieġ għalih iżda li x’aktarx kien ikollu effett 
fuqu, jew waħdu jew flimkien ma’ pjanijiet jew proġetti oħra, kellu jkun soġġett għal 
valutazzjoni xierqa tal-implikazzjonijiet tiegħu għas-sit minħabba l-għanijiet ta’ 
konservazzjoni tas-sit. Fid-dawl tal-konklużjonijiet ta’ valutazzjoni bħal din u skont id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jaqblu 
mal-pjan jew mal-proġett biss wara li jkunu ċerti li dan ma jolqotx b’mod negattiv l-integrità 
tas-sit konċernat. Jekk il-konklużjonijiet tal-valutazzjoni tal-impatti ta’ pjan jew proġett ikunu 
negattivi, għandhom jiġu applikati proċeduri skont l-Artikolu 6(4), u l-Istati Membri jkollhom 
jieħdu l-miżuri ta’ kumpens kollha biex jiżguraw li l-koerenza ta’ sit ta’ Natura 2000 titħares.

Fir-rigward tat-twessigħ tal-A-6 minn Las Rozas sa Villalba, il-proġett diġà kien ġie eżaminat 

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KE, tal-21 ta’ Mejju 1992, dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats 

naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi, ĠU L 206, 22.7.1992
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u l-awtoritajiet kompetenti kienu diġà ħarġu l-istqarrija ta’ dikjarazzjoni ambjentali (il-Ġurnal 
Uffiċjali Spanjol/BOE nru 152, 26 ta’ Ġunju 2003). L-istqarrija ambjentali tirrikonoxxi li 
żona ta’ 9.300 m2 tal-"Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares" (li aktar tard 
kienet iddikjarata bħala Sit ta’ Importanza Komunitarja ES 311004 "Cuenca del Río 
Manzanares" mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/613/EC1) tintlaqat b’mod negattiv mill-
proġett u tindika l-miżuri ta’ kumpens li kellhom jittieħdu biex jikkumpensaw għall-impatt 
negattiv fuq is-sit.

Skont l-informazzjoni disponibbli, il-pjan tat-tfassil tar-rotta tal-by-pass A-6 b’mod li ma 
tgħaddix mir-raħal ta’ Las Rozas huwa kollu lest fil-limiti tas-Sit  ta’ Importanza Komunitarja 
ES 311004 "Cuenca del Río Manzanares". Għal dan il-proġett, fil-Ġurnal Uffiċjali/BOE nru 
312, 29 ta’ Diċembru 2007, tħabbar li kien ser ikun hemm konsultazzjoni pubblika. Din il-
konsultazzjoni tagħmel parti mill-proċeduri meħtieġa ta’ evalwazzjoni ambjentali tal-impatt li 
l-awtoritajiet responsabbli għandhom isegwu b’konformità mad-Direttiva tal-
Kunsill 85/337/KEE2 kif emendata mid-Direttiva 97/11/KE3 u d-Direttiva 2003/35/KE4

(magħrufa bħala d-Direttiva EIA). Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-
Ħabitats, l-awtoritajiet kompetenti għad iridu jieħdu deċiżjoni dwar il-proġett u l-impatti fuq 
l-integrità tas-sit.

Dwar l-awtostrada M-61 il-ġdida li tgħaqqad l-A-1 mal-awtostrada A-6, il-Kummissjoni 
tixtieq tfakkar dwar il-mistoqsija parlamentari E-1975/08, dwar il-proġett li jgħaqqad l-A-6 
mal-A-1 u l-mina li hija ppjanata li tinbena biex ikunu evitati impatti fiż-Żona ta’ Protezzjoni 
Speċjali ES 000011 "Monte de El Pardo". Dan il-proġett kien ippreżentat għall-konsultazzjoni 
pubblika (Ġurnal Uffiċjali ta’ Madrid/BOCM nru 137, 10 ta’ Ġunju 2008). Din il-
konsultazzjoni tagħmel parti mill-proċeduri meħtieġa tal-EIA li l-awtoritajiet responsabbli 
għandhom isegwu b’konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE kif emendata. L-
awtoritajiet kompetenti għad iridu jagħmlu l-valutazzjoni tal-impatt meħtieġa u jieħdu 
deċiżjoni dwar l-effetti ta’ dan il-proġett fuq is-siti inkwistjoni.

Fir-rigward tal-petizzjoni 773/2006 dwar il-bidla fl-użu tal-art ġewwa l-fruntieri tas-Sit ta’ 

                                               
1 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Lulju 2006 li tadotta, skont id-Direttiva tal-

Kunsill 92/43/KEE, l-elenku ta’ siti ta’ importanza Komunitarja għar-reġjun bijoġeografiku 
Mediterranju (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3261), ĠU L 259, 21.9.2006

2 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent, ĠU L 175, 5.7.1985

3 Id-Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE tat-3 ta’ Marzu 1997 li temenda d-Direttiva 85/337/KEE 
dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbl1iċi u privati fuq l-ambjent. ĠU L 073, 
14.3.1997

4 Id-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 li 
tipprovdi għall-parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil ta’ ċerti pjani u programmi li 
għandhom x’jaqsmu mal-ambjent u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE u 
96/61/KE rigward il-parteċipazzjoni pubblika u l-aċċess għall-ġustizzja, ĠU L 156, 
25.6.2003
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Importanza Komunitarja ES 311004 "Cuenca del Río Manzanares", fil-munċipalità ta’ 
Torrelodones, provinċja ta’ Madrid, il-Kummissjoni tixtieq tinnota li l-awtoritajiet Spanjoli 
kienu ntalbu mis-servizzi tal-Kummissjoni biex jivverifikaw l-implimentazzjoni adegwata 
tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats u l-konformità mad-
Direttiva 2001/42/KE1 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent. 
Il-Kummissjoni kienet qabel irċeviet għadd sinifikanti ta’ mistoqsijiet parlamentari (E-
3737/07, E-3826/06, E-3827/06, E-4429/08) u petizzjonijiet (258/2006, 773/2006, 797/2006, 
824/2007) dwar żvilupp urban li jolqot lis-Sit ta’ Importanza Komunitarja ES 311004 
"Cuenca del Río Manzanares".

Dwar l-allegat aċċess għal informazzjoni ambjentali, għandu jkun enfasizzat li fil-qafas 
attwali, dak li jimporta hija l-parteċipazzjoni tal-pubbliku fil-proċedura tal-EIA. Din il-
partiċipazzjoni hija rregolata bid-Direttiva 2003/35/KE2. Skont din id-Direttiva, arranġamenti 
dettaljati għall-informazzjoni tal-pubbliku u għall-konsultazzjoni mal-pubbliku konċernat 
għandhom ikunu stabbiliti mill-Istati Membri (Artikolu 3, punt 4). Għalhekk, il-petizzjonant 
huwa mistieden jeżamina jekk, f’dan il-każ, kienx hemm konformità mal-Liġi Spanjola3 li 
timplimenta d-Direttiva 2003/35/KE.  Fejn ikun jaqbel, il-petizzjonant jista’ jisfrutta rimedji 
fil-livell nazzjonali, kif indikat fil-punt 7 tal-Artikolu 3 tad-Direttiva4.

Il-Kummissjoni ħadet nota tal-kummenti tal-petizzjonant dwar is-sigħat u l-jiem li fihom id-
dokumenti rilevanti jistgħu jkunu kkonsultati. Iżda, minħabba li ma kinux stabbiliti regoli 
preċiżi u dettaljati mil-liġi nazzjonali, il-Kummissjoni ma setgħetx tikkonkludi li, fil-każ 
attwali, kienet qed issir konsultazzjoni pubblika bi ksur tar-rekwiżiti tad-
Direttiva 2003/35/KE.

Id-Direttiva 2003/4/EC5 hija dwar aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni dwar l-ambjent. 
B’mod partikolari, l-Artikolu 3 tagħha jgħid li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, skont 
id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva, l-awtoritajiet pubbliċi jgħaddu informazzjoni li jkollhom 
jew li tinżamm għalihom dwar l-ambjent lil kull applikant fuq talba tiegħu u mingħajr ma 
jkollu jiddikjara interess. Dan jimplika li tkun ġiet sottomessa applikazzjoni. Is-sitwazzjoni 
hija differenti minn dik imsemmija mill-petizzjonant.
                                               
1 Id-Direttriva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2001 dwar 

l-istima tal-effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent,  ĠU L 197, 21.7.2001

2 Id-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 li 
tipprovdi għall-parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil ta’ ċerti pjani u programmi li 
għandhom x’jaqsmu mal-ambjent u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE u 
96/61/KE rigward il-parteċipazzjoni pubblika u l-aċċess għall-ġustizzja, ĠU L 156 tal-
25.6.2003.

3 Il-Liġi 27/2006 tat-18 ta’ Lulju 2006, BOE nru 171 tad-19.7.2006.

4 L-Artikolu 3, punt 7 tad-Direttiva 2003/35/KE jintroduċi artiklu 10(a) ġdid.

5 Id-Direttiva 2003/4/KE, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-
aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali u li tħassar id-Diretiva tal-Kunill 90/313/KEE. 
ĠU L 41, 14.2.2003
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Dwar il-proġett ta’ twessigħ tal-awtostrada A-6, il-Kummissjoni tqis li l-proċeduri meħtieġa 
mil-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Komunità Ewropea kienu ġew sodisfatti, u għalhekk, 
m’hemmx raġunijiet biex hija tikkonkludi, għalissa, li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar 
il-Ħabitats u tad-Direttiva EIA mhumiex qed jiġu applikati sewwa.

Skont l-informazzjoni li għandha, il-Kummissjoni tifhem li l-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali għadhom ma ħadux deċiżjoni finali dwar ir-rotta tal-by-pass tal-A-6 f’Las Rozas u 
biex il-proġett jgħaqqad l-awtostradi A-6 u A-1. Għalhekk, minħabba li l-proċeduri jidhru li 
għadhom għaddejjin, ma jidhirx li hemm ksur tal-leġiżlazzjoni Ewropea. Għaldaqstant, il-
Kummissjoni mhix biħsiebha tieħu miżuri oħra f’dan l-istadju.

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

Il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda informazzjoni ġdida dwar dan il-proġett. Skont l-
informazzjoni disponibbli, l-awtoritajiet reġjonali kompetenti għadhom ma ħarġux id-
dikjarazzjoni dwar l-impatt ambjentali, għaldaqstant, ma ħadux deċiżjoni finali li l-
Kummissjoni tista’ teżamina sabiex tidentifika kwalunkwe ksur tal-liġi tal-UE.

5. Risposta tal-Kummissjoni (REV II), li waslet fis-27 ta’ Frar 2013

Il-Kummissjoni rċeviet żewġ petizzjonijiet dwar allegati ksur ta’ leġiżlazzjoni Ewropea dwar 
diversi proġetti li jikkonċernaw l-awtostrada A-6 fir-Reġjun ta’ Madrid:

- Il-Petizzjoni 1276/2007 tirreferi għal pjan tal-awtoritajiet Spanjoli li jwessgħu l-
awtostrada A6 b’żewġ karreġġjati għall-karozzi tal-linja tul 39 km, minn Las Rozas 
għal Villalba (Madrid).

- Il-Petizzjoni 251/2008 tirreferi għall-proġett għal rotta tal-by-pass tal-awtostrada A-6 
mill-belt ta’ Las Rozas. Tirreferi wkoll għal proġett biex l-awtostrada A-6 tingħaqad 
mal-awtostrada A-1, li jkun ifisser il-bini ta’ awtostrada ġdida M-61 li tgħaddi minn 
bosta żoni protetti:

Fir-rigward tal-proġett għat-twessigħ tal-awtostrada A-6, il-Kummissjoni kkonkludiet fil-
komunikazzjonijiet preċedenti tagħha li l-proċeduri meħtieġa mil-leġiżlazzjoni ambjentali tal-
UE kienu ġew sodisfatti.  Il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda informazzjoni ulterjuri dwar dan 
il-proġett, u għalhekk iżżomm il-konklużjonijiet preċedenti tagħha.

Fir-rigward tal-proġetti għar-rotta tal-by-pass tal-A-6 f'Las Rozas u l-proġett biex jingħaqdu l-
awtostradi A-6 u A-1, il-Kummissjoni m'għandha l-ebda informazzjoni ġdida. Skont l-
informazzjoni disponibbli, l-awtoritajiet kompetenti għadhom ma ħarġu l-ebda dikjarazzjoni 
dwar l-impatt ambjentali. Jidher li dawn il-proġetti setgħu ġew irtirati mill-iżviluppatur tal-
proġett. Għalhekk, m’hemm l-ebda deċiżjoni finali li l-Kummissjoni tista’ teżamina sabiex 
tidentifika l-ksur tal-liġi tal-UE.
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Konklużjoni

Skont l-informazzjoni disponibbli, il-proġetti għar-rotta tal-by-pass A-6 f’Las Rozas u biex 
jingħaqdu l-awtostradi A-6 u A-1 ma ġewx approvati u d-dikjarazzjonijiet dwar l-impatt 
ambjentali ma nħarġux għal dawn il-proġetti. Għalhekk il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika l-
ebda ksur tal-liġi tal-UE li jikkonċerna din il-kwistjoni.


