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Suġġett: Petizzjoni 1706/2009, imressqa minn Bente Zuschlag Jensen, ta’ 
nazzjonalità Daniża, flimkien ma’ firma oħra, dwar atti illegali b’rabta 
mal-bini ta’ lukanda f’Estepona fil-viċin ta’ Malaga fin-Nofsinhar ta’ 
Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tipprotesta kontra l-permess maħruġ mill-awtoritajiet Spanjoli għall-bini ta’ 
lukanda f’Estepona qrib Malaga fin-Nofsinhar ta’ Spanja. Il-petizzjonanta ssostni li l-proġett 
jinvolvi ksur multiplu mhux biss tal-liġi Spanjola, iżda wkoll tar-regoli tal-UE dwar l-
ambjent, inkluż il-qtugħ ta’ siġar protetti li jwassal għat-telf ta’ postijiet adattati biex ibejtu l-
għasafar f’dik iż-żona. Il-petizzjonanta tenfasizza wkoll li ma saritx konsultazzjoni mar-
residenti lokali fil-kuntest tal-proġett u li nċaħdilhom l-aċċess għal dokumenti. Barra minn 
hekk, is-sindku u l-perit responsabbli mill-belt, li kienu approvaw il-bini, ġew arrestati fl-2008 
u akkużati b’korruzzjoni u ħasil tal-flus, għalkemm fil-frattemp inħarġu bi pleġġ. 
Għaldaqstant, il-petizzjonanta tistieden lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-kwistjoni f’idejh 
u jinvestiga kemm dan il-proġett tal-bini estensiv u niġġies u n-nuqqas relatat ta’ 
kunsiderazzjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini kkonċernati huma konformi mar-regoli applikabbli 
tal-UE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-1 ta’ Marzu 2010. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.
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Il-petizzjonanta tesprimi l-oppożizzjoni tagħha għall-proġett ta’ żvilupp urban ġdid fuq il-
kosta tal-muniċipalità ta’ Estepona, fil-provinċja ta’ Málaga, fil-Komunità Awtonoma ta’ 
Andalucía, fi Spanja.

Il-petizzjonanta tqajjem tħassib rigward l-impatt negattiv sinifikanti ta’ dan il-proġett fuq l-
ambjent. Hija tispjega li dan il-proġett, li sar ftehim dwaru bejn żviluppatur privat u l-
awtoritajiet muniċipali, jipprevedi l-kostruzzjoni ta’ diversi blokki ta’ appartamenti u 
faċilitajiet turistiċi viċin il-kosta. Il-petizzjonanta tenfasizza li dan il-proġett se jirriżulta 
f’qerda ta’ wieħed mill-ftit spazji littorali li għadu ppreservat sew fil-Costa del Sol. Il-
petizzjonanta tenfasizza li din iż-żona tospita ħabitats uniċi. Għal din ir-raġuni, reċentement 
ġiet iddikjarata bħala Sit ta’ Importanza Komunitarja (SIK) skont id-Direttiva tal-Ħabitats1.

Il-petizzjonanta tiddenunzja l-possibilità ta’ applikazzjoni ħażina tal-liġi ambjentali tal-UE 
f’dan il-każ, b’mod partikolari fit-termini tal-valutazzjoni tal-impatt ambjentali, il-protezzjoni 
tan-natura u l-parteċipazzjoni pubblika.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

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

Id-Direttiva 85/337/KEE2 kif emendata (magħrufa bħala l-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali 
jew id-Direttiva VIA) tistabbilixxi dispożizzjonijiet għat-twettiq ta’ VIA għal ċerti proġetti 
pubbliċi u privati. Id-Direttiva VIA tiddistingwi bejn l-hekk imsejħa proġetti tal-Anness I, li 
jridu dejjem jitwettqu suġġetti għall-proċedura VIA, 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 
VIA. Meta jsir eżami każ b’każ, jew jiġu stabbiliti l-limiti minimi jew il-kriterji, għandhom 
jiġu kkunsidrati l-kriterji rilevanti tal-għażla li huma stabbiliti fl-Anness III tad-Direttiva. 
Dawn jinkludu l-karatteristiċi tal-proġett, il-post fejn se jsir u l-karatteristiċi tal-impatt 
potenzjali.

Għalhekk, għall-proġetti inklużi fl-Anness I, proċedura VIA 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 fil-punt 10 b) tal-Anness II tad-Direttiva VIA. Barra 
dan, il-punt 12 c) tal-Anness II ikopri “Villaġġi għall-vaganzi u kumplessi ta’ lukandi ’l barra 
miż-żoni urbani u l-iżviluppi assoċjati magħhom”.

                                               
1 Id-Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 
22.07.1992).
2 Id-Direttiva 85/337/KEE (ĠU L 175, 05.07.1985) kif emendata mid-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).
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Il-proċedura VIA 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.

Min-naħa l-oħra, għall-pjan ta’ żvilupp urban tal-muniċipalità, id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2001/42/KE1 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent 
(magħrufa bħala l-Valutazzjoni Ambjentali Strateġika jew id-Direttiva VAS) jistgħu jkunu 
applikabbli wkoll.

Rigward id-Direttivi tan-Natura tal-UE (id-Direttiva dwar l-Għasafar 2009/147/KE2 u d-
Direttiva dwar il-Ħabitats 92/43/KEE), dawn japplikaw f’każ li l-proġett inkwistjoni jista’ 
jkollu effett sinifikanti fuq sit tan-Natura 2000. Għandu jiġi nnutat li skont il-petizzjonanta s-
Sit ta’ Importanza Komunitarja (SIK) “El Saladillo – Punta de Baños” (ES 6170037) jista’ jiġi 
affettwat minn dan il-proġett.

Sabiex ikunu jafu d-dettalji tal-każ, is-servizzi tal-Kummissjoni talbu l-informazzjoni mill-
awtoritajiet Spanjoli kompetenti rigward il-konformità mar-rekwiżiti relevanti skont il-liġi 
ambjentali tal-UE f’dan il-każ. B’mod partikolari, il-Kummissjoni staqsiet lill-awtoritajiet 
Spanjoli dwar kif applikaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttivi VIA, VAS u d-Direttivi dwar in-
Natura.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Diċembru 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-UE f’dan il-każ partikolari.

B’risposta għat-talba tas-servizzi tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Spanjoli bagħtu r-rapporti 
imħejjija mill-Komunità awtonoma ta’ Andalusija u mill-Muniċipalità ta’ Estepona.

Ta’ min jinnota li s-servizzi tal-Kummissjoni wara dan talbu informazzjoni kumplimentari 
mill-awtoritajiet Spanjoli kompetenti sabiex ikunu jafu aħjar is-sitwazzjoni attwali tal-proġett 
turistiku kkonċernat, kif ukoll il-passi ambjentali li saru u t-tip ta’ protezzjoni li ngħatat lil din 
iż-żona tal-kosta li hija qrib sit tan-Natura 2000.

Il-Kummissjoni se teżamina dawn ir-rapporti u se tiddeċiedi dwar il-miżuri eventwali li 
għandhom jittieħdu skont ir-riżultati tal-eżami.

5. Risposta tal-Kummissjoni (REV II), li waslet fil-31 ta’ Mejju 2013.

Matul il-komunikazzjonijiet preċedenti, il-Kummissjoni infurmat lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

                                               
1

Id-Direttiva 2001/42/KE (ĠU L 197, 21.7.2001).
2 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).
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tal-Parlament Ewropew bil-liġi ambjentali tal-Unjoni li tista’ tiġi applikata f’dan il-każ 
partikolari, kif ukoll bl-elementi prinċipali tal-investigazzjoni tal-fajl.

B’riżultat għal din il-petizzjoni, dan il-każ kien suġġett għal għadd ta’ skambji ta’ informazzjoni 
bejn is-servizzi tal-Kummissjoni u l-awtoritajiet 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’ Andalusija u mill-Muniċipalità ta’ 
Estepona dwar dan is-suġġett.

B’riżultat għall-analiżi finali tal-każ, ta’ min jinnota, fil-qosor, il-punti li ġejjin:

Din il-petizzjoni tittratta l-proġett tal-bini ta’ kumpless ġdid ta’ lukanda ta’ ħames stilel (“Hotel 
Santa Marta”), li jieħu post il-faċilitajiet turistiċi diġà eżistenti (lukanda ta’ tliet stilel), li jinsabu 
fil-muniċipalità ta’ Estepona (qrib it-triq statali A.7, km. 167), fil-provinċja ta’ Málaga, fil-
Komunità awtonoma ta’ Andalusija.

Minn dan il-fajl joħroġ li l-proġett għandu l-liċenzji muniċipali kollha meħtieġa maħruġa mill-
Muniċipalità ta’ Estepona, b’mod partikolari l-permess urbanistiku bid-data tat-
23 ta’ Novembru 2007. Għandu jiġi nnutat li dan jittratta żona għall-urbaniżmu f’konformità 
mal-pjan għall-iżvilupp urban (PGOU) tal-belt ta’ Estepona approvat fl-1994, li huwa l-pjan fis-
seħħ. Ix-xogħlijiet għat-twettiq ta’ dan il-proġett jinsabu għaddejjin.

Ikun xieraq li jiġi ċċarat li l-proġett inkwistjoni ma jinsabx f’żona protetta mil-liġi ambjentali tal-
UE. L-eqreb żona li tappartjeni lin-netwerk tan-Natura 2000 hija s-Sit ta’ Importanza 
Komunitarja (SIK) “Saladillo – Punta de Baños” (il-kodiċi ES6170037), li huwa SIK li 
jikkorrispondi għall-ambjent marin il jinsab fiż-żona kostali f’distanza ta’ madwar 800 metru 
mil-lukanda l-ġdida. L-awtoritajiet reġjonali jindikaw li l-proġett mhux se jkollu effetti negattivi 
fuq in-netwerk tan-Natura 2000.

L-awtoritajiet Spanjoli jenfasizzaw li dan jittratta proġett konkret li għandu jitwettaq f’żona diġà 
urbanizzata, kif diġà previst fl-ippjanar urbanistiku, u li l-iżviluppatur għandu l-liċenzji kollha 
meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni Spanjola applikabbli.

Is-servizzi tal-Kummissjoni saru jafu wkoll bi żvilupp urbanistiku ieħor viċin din iż-żona. Dan 
jittratta pjan parzjali tas-settur SUP-E8 “Playa de Baños”, li għandu l-għan li jiżviluppa din iż-
żona għal attivitajiet rekreattivi u tal-kura tas-saħħa. Is-servizzi tal-Kummissjoni għamlu 
mistoqsijiet ukoll lill-awtoritajiet Spanjoli kompetenti dwar dan is-suġġett.

L-awtoritajiet muniċipali spjegaw li dan il-pjan parzjali fuq inizjattiva privata, li ma jinkludix il-
medda ta’ art tal-kumpless ta’ lukanda li hija s-suġġett ta’ din il-petizzjoni, għandu l-għan ta’ 
żvilupp taż-żona għal attivitajiet sportivi u soċjokulturali. Dan il-pjan parzjali “Playa de Baños” 
(il-fajl 295/2009) għandu jkun suġġett għal valutazzjoni tal-impatt ambjentali, f’konformità mal-
Liġi Reġjonali 7/2007 dwar il-ġestjoni integrata tal-kwalità ambjentali.

Fil-qafas ta’ din il-proċedura ta’ valutazzjoni tal-impatt ambjentali, dan il-pjan parzjali kien 
suġġett għal konsultazzjoni pubblika. Barra minn hekk, għandu jiġi nnutat li d-delegazzjoni 
provinċjali ta’ Málaga tad-dipartiment reġjonali għall-ambjent ħarġet, f’Lulju 2012, rapport 
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negattiv dwar dan il-pjan parzjali, minħabba l-effetti negattivi eventwali tiegħu fuq is-SIK “El 
Saladillo – Punta de Baños” kif ukoll fuq ċerti valuri naturali taż-żona (“Dunas de El Saladillo, 
Matas Verdes”). Minħabba dan ir-rapport ambjentali, l-awtoritajiet muniċipali ddeterminaw in-
nuqqas ta’ sostenibilità ambjentali tal-pjan parzjali “Playa de Baños” u rrifjutaw dan l-iżvilupp 
urbanistiku.

L-awtoritajiet muniċipali juru wkoll ir-rieda tagħhom li jżidu l-protezzjoni ambjentali taż-żona 
matul reviżjoni eventwali li jmiss tal-pjan għall-iżvilupp urban tal-muniċipalità ta’ Estepona. 
Sadanittant, kull żvilupp urbanistiku ġdid għandu jkun kompatibbli mal-konservazzjoni tal-valuri 
ekoloġiċi taż-żona fir-rigward tal-bajja, id-duni u s-siġar eżistenti.

Konklużjonijiet

Is-servizzi tal-Kummissjoni analizzaw l-argumenti u l-informazzjoni pprovduti mill-
petizzjonanta dwar il-proġett ta’ lukanda inkwistjoni, fid-dawl tal-liġi ambjentali tal-UE 
applikabbli, u ħadu inkunsiderazzjoni r-risposti tal-awtoritajiet Spanjoli.

L-analiżi tal-fajl ma wasslitx għall-konklużjoni ta’ ksur tal-liġi ambjentali tal-UE applikabbli 
mill-proġett li huwa s-suġġett ta’ din il-petizzjoni.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet Spanjoli wrew l-impenn tagħhom li jimplimentaw miżuri ta’ 
prevenzjoni ambjentali u ta’ protezzjoni taż-żona qrib valuri ekoloġiċi li għandhom jiġu 
ppreservati, kif ukoll qrib is-sit Natura 2000 marin li jinsab fl-akkwati.

Għaldaqstant, il-Kummissjoni m’għandhiex għalfejn tkompli tintervjeni f’dan il-każ.


