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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0255/2019, imressqa minn I. R. S., ta' ċittadinanza Spanjola, f'isem 
il-Grupp tax-Xellug Magħqud tal-Cantabria, dwar irregolaritajiet possibbli 
fir-rigward tal-għoti ta' liċenzja għall-ipprospettar fil-minjieri fil-Cantabria 
(Spanja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob li ssir investigazzjoni dwar jekk il-gvern reġjonali tal-Cantabria mexiex 
f'konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE meta approva l-proġett tal-ipprospettar "Salia". Skont il-
petizzjonant, ġew miksura d-direttivi li ġejjin: id-Direttiva 2011/92/UE dwar l-istima tal-effetti 
ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent; id-Direttiva 92/43/KEE dwar il-
konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa; id-Direttiva 2009/147/KE 
dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta' Ġunju 2019. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 227(6) tar-Regoli ta' Proċedura (ex Artikolu 216(6)).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-15 ta' Ottubru 2019

Il-Kummissjoni nnotat li d-Direttiva dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA)1 
tirrikjedi li proġetti li x'aktarx ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent minħabba, fost l-oħrajn, 
in-natura, id-daqs jew il-post tagħhom, ikunu soġġetti, qabel ma tingħata l-approvazzjoni għall-
iżvilupp, għal valutazzjoni tal-effetti tagħhom. Proġetti ta' estrazzjoni prospettiva jew 
esploratorja li jinkludu tħaffir fil-fond jista' jkun li jaqgħu fi ħdan l-Anness II.2.d) tad-Direttiva 
VIA u, f'każijiet bħal dawn, l-awtoritajiet kompetenti jkunu meħtieġa jiddeterminaw jekk hijiex 

1 Id-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar l-istima tal-effetti 
ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent Test b'relevanza għaż-ŻEE, ĠU L 26, 28.1.2012, p. 1–21.
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meħtieġa valutazzjoni f'konformità mad-Direttiva.

Il-Kummissjoni tinnota li, fi kwalunkwe każ, id-Direttiva tipprevedi proċeduri ta' rieżami 
quddiem qorti tal-ġustizzja jew korp ieħor indipendenti u imparzjali biex tiġi kkontestata l-
legalità sostantiva jew proċedurali tad-deċiżjonijiet maħruġa fil-kuntest ta' proċedura ta' 
valutazzjoni tal-impatt ambjentali. 

Il-Kummissjoni tinnota li l-Istati Membri huma l-awtoritajiet kompetenti biex jiżguraw il-
protezzjoni tas-siti Natura 2000 minn attivitajiet ta' estrazzjoni li jistgħu jkunu ta' ħsara, skont 
id-dispożizzjonijiet applikabbli tad-Direttiva dwar il-Ħabitats2 u d-Direttiva dwar l-Għasafar3. 
Il-Kummissjoni ħarġet gwida dwar kif jistgħu jiġu rikonċiljati l-attivitajiet ta' tqattigħ minn 
barrieri u l-attivitajiet oħrajn ta' estrazzjoni ta' minerali mar-rekwiżiti tal-UE tal-konservazzjoni 
tal-bijodiversità u tan-natura4.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni ma setgħetx tidentifika f'dan il-każ xi kwistjoni ta' prinċipju 
usa', evidenza suffiċjenti ta' prattika ġenerali, jew nuqqas sistematiku ta' konformità mad-dritt 
tal-UE. 

Konklużjoni 

Fid-dawl ta' dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni mhijiex f'pożizzjoni li tipprovdi segwitu 
ulterjuri fir-rigward ta' din il-petizzjoni.

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, p. 7–50.
3 Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, ĠU L 20, 26.1.2001, p. 7-25.
4 "L-estrazzjoni ta' minerali mhux tal-enerġija u Natura 2000".
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf

