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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0371/2006, imressqa minn José Francisco Fernández Gatón, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, f’isem «Plataforma Filón Verde», fuq it-theddida mqanqla mill-proġetti l-
ġodda ta’ l-isfruttament tal-minjieri f’inħawi ta’ interess ġenerali f’Kastilja-Leon

Petizzjoni 0388/2006, imressqa minn E.M.G.M. ta’ nazzjonalità Spanjola, fuq l-
inkompatibilità mad-Direttivi 92/43/KE u 97/11/KE ta’ minjiera fl-inħawi ta’ interess 
ġenerali «Alto Sil»

1. Sommarju tal-petizzjoni 0371/2006

Dak li ressaq il-petizzjoni jsostni li bosta żoni ta’ interess ġenerali, magħżulin ukoll bħala żoni 
ta’ protezzjoni għall-għasafar, huma mhedda minn proġetti ġodda li għandhom l-għan li 
jħaffru għall-faħam minn minjieri opencast f'Kastilja-León. Barra minn hekk, huwa jsostni li 
hemm xi irregolaritajiet relatati ma' l-Istudji dwar l-Impatt Ambjentali li saru b’rabta ma’ dan 
il-proġett. L-assoċjazzjoni kisbet sospenzjoni temporanja ta' ċerti proċeduri ta' approvazzjoni 
mill-Qorti Suprema ta' Valladolid. Sa meta tressqet il-petizzjoni, ma kienet għadha ngħatat l-
ebda ordni oħra.

Sommarju tal-petizzjoni 0388/2006

Dak li ressaq il-petizzjoni jikkundanna l-fatt li minjiera ta’ taħt l-art fiż-żona tax-xmara Sil 
(Kastilja-León) qed tinbidel dejjem aktar f’minjiera opencast, u din qed tikkawża danni 
irreparabbli fil-pajsaġġ. Il-miżuri li qed jittieħdu biex jagħmlu tajjeb għall-ħsara m’humiex
biżżejjed, jiġifieri ineżistenti. Barra minn dan, l-Istudji dwar l-Impatt Ambjentali huma kemm 
inkompluti kemm manipulati.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Settembru 2006 u fit-22 ta’ Settembru 2006. Il-
Kummissjoni ġiet mistiedna tipprovdi informazzjoni (Artikolu 192, paragrafu 4, tar-
Regolament).
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3. Tweġiba tal-Kummissjoni, waslet fit-28 ta’ Frar 2007.

Sfond / Il-petizzjoni

Il-petizzjonijiet nru 371/2006 u 388/2006 għandhom x’jaqsmu ma’ proċeduri li għaddejjin 
bħalissa bil-għan li jawtorizzaw minjieri opencast fil-muniċipalitajiet ta’ Villablino u 
Cabrillanes fil-wied ta’ Laciana, parti mill-provinċja ta' León, fil-Komunità awtonoma ta’ 
Kastilja y León, fi Spanja li jista’ jkollhom effett fuq siti mmirati li jsiru parti min-Netwerk 
Natura 2000.

Skond min ressaq il-petizzjoni, dawn il-proġetti ġodda jistgħu jagħmlu ħsara liż-Żona ta’ 
Protezzjoni Speċjali għall-Għasafar (ŻPSG) magħżula mill-awtoritajiet Spanjoli skond id-
Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE1 dwar il-konservazzjoni ta’ l-għasafar salvaġġi, u s-Sit ta’ 
importanza Komunitarja (SCI) ta’ “Alto Sil” li jissemma fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar 
ir-reġjun bijoġeografiku ta’ l-Atlantiku, mogħtija f’ Jannar 2004 konformi mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 92/43/KEE2 dwar il-konservazzjoni ta’ l-abitat naturali kif 
ukoll tal-flora u l-fawna salvaġġi.

Dawn li ressqu l-petizzjonii jiġbdu l-attenzjoni għall-effetti kbar li jista’ jkollhom il-proġetti 
msemmija fuq l-abitati u l-ispeċi ta’ prijorità kif ukoll l-effett kumulattiv tagħhom.

Kummenti tal-Kummissjoni

Bħalissa l-Kummissjoni qed taħdem fuq l-ilment 2001/4194, li jikkonċerna l-possibilità ta’ 
applikazzjoni ħażina tal-liġi Komunitarja dwar l-ambjent, meta kienu awtorizzati ż-żewġ 
minjieri msemmija fir-rigward ta' l-obbigi b'rabta mal-valutazzjoni ta’ l-impatt ambjentali, 
skond id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE3 dwar il-valutazzjoni ta’ l-impatt ambjentali ta’ 
ċerti proġetti pubbliċi u privati emendata bid-Direttiva 97/11/KE u bid-Direttiva 2003/35/KE, 
u dawk imposti mid-Direttiva 92/43/KE dwar il-konservazzjoni ta’ l-abitat naturali u l-fawna 
u l-flora salvaġġi.

Dan il-każ wassal għal diversi skambji ta' informazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-awtoritajiet 
Spanjoli dwar l-effetti li jista’ jkollhom dawn il-minjieri fuq l-abitati u l-ispeċi ta’ prijorità, kif 
ukoll il-miżuri korrettivi u ta’ kumpens li l-awtoritajiet Spanjoli għandhom jaddottaw biex 
inaqqsu kemm jista’ jkun dan l-impatt. Bħalissa dawn id-dokumenti qed jiġu eżaminati mill-
Kummissjoni.

Il-Kummissjoni sa tgħarraf lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet bl-iżviluppi relatati ma’ dan il-
każ.
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