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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0619/2006 mressqa minn María José Sota Cueto (ta' nazzjonalità Spanjola), 
dwar barriera tal-ġir ipproġettata li ssir fiż-żona protetta b’ambjent naturali selvaġġ 
f’Monte Llusa (Kantabrija)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ir-rikorrent esprimiet tħassib fid-dawl ta’ applikazzjoni magħmula mill-kumpanija 
EUROCALIZAS S.L. għall-qtugħ tal-ġebel tal-ġir taż-żona protetta b’ambjent naturali 
selvaġġ ta’ Monte Llusa f’Kantabrija, li tipprovdi ambjent naturali u refuġju għal għadd 
numeruż ta’ fawna u flora, li wħud minnhom huma mhedda bl-estinzjoni, u art għal waqfiet 
ta’ mistrieħ , bini ta’ bejtiet u tnissil ta’ speċi mhedda ta’ għasafar. Barra dan, l-għerien li 
nsibu fiha għandhom wirt arkeoloġiku għani u ż-żona protetta hija ta’ importanza kbira f’dak 
li għandu x’jaqsam ma’ l-irrigazzjoni ta’ l-ilma minn nixxiegħat u fawwara fil-qrib. Ir-
rikorrent hija partikolarment imħassba, minħabba l-fatt li l-applikazzjonijiet preċedenti kollha 
mill-kumpanija ġew aċċettati, għalkemm numru minnhom għadhom pendenti quddiem il-
Qorti Suprema ta’ Galizja. Hija tibża’ li l-approvazzjoni tal-proġett ser tikser mill-inqas id-
direttivi li ġejjin: id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-
konservazzjoni ta’ l-għasafar selvaġġi, id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 
1992 dwar il-konservazzjoni ta’ l-ambjenti naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi, u d-
Direttiva 2006/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru tas-sena 2000, li 
tistabbilixxi qafas għall-azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta’ l-ilma. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar id-19 ta’ Diċembru 2006. Informazzjoni mitluba mill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar is-7 ta’ Mejju 2007.

I. Sfond/Sommarju tal-fatti /l-Istorja

EUROCALIZAS S.L. applikat mal-Gvern ta’ Kantabrija (Spanja) għal liċenzja ta’ ħidma fil-
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minjieri, bħala riżultat tal-permessi tar-riċerka ANOLE 16521 u ANOLE 3, għall-estrazzjoni 
ta’ l-aggregati (ġebel tal-ġir) f’Monte Llusa, fuq art li tappartjieni lill-muniċipalitajiet ta’ 
Ribamontán al Monte, Hazas de Cesto, u Solórzano.

Fl-14 ta’ Frar 2003, il-Qorti Superjuri ta’ Kantabrija tat sentenza, li permezz tagħha ddeċidiet 
dwar l-appell amministrattiv Nru. 655/2001 kontra l-ewwel permess għal riċerka. Din is-
sentenza laqgħat parzjalment l-appell u sab li l-permess għar-riċerka għandu jkun limitat għal 
żoni li ma kinux ikkwalifikati bħala żoni partikolarment protetti. 

L-estensjonijiet straordinarji mogħtija għaż-żewġ permessi għar-riċerka bħalissa qegħdin jiġu 
eżaminati mill-qrati, waqt li sentenza mill-Qorti Superjuri ta’ Kantabrija hija pendenti. 

B’konsegwenzi taż-żewġ permessi għar-riċerka, l-EUROCALIZAS S.L. applikat għal liċenzja 
ta’ tħaffir fil-minjieri mill-Ministeru Reġjonali ta’ l-Industrija ta’ Kantabrija. Dan il-korp 
ammetta t-talba u talab lill-Ministeru Reġjonali ta’ l-Ambjent biex jibda l-proċeduri ta’ l-
istima ambjentali meħtieġa. Minn hemm ‘il quddiem, huma ser joħorġu dikjarazzjoni ta’ l-
impatt ambjentali dwar il-proġett. Dan huwa obbligatorju skond il-leġiżlazzjoni reġjonali 
eżistenti minħabba t-tip ta’ attività relatata mal-proġett. 

II. Il-petizzjoni 

Ir-rikorrent isostni li l-awtorizzazzjoni ta’ dan il-proġett għal tħaffir għall-ġebel tal-ġir ser 
twassal għall-ksur tad-Direttivi Komunitarji li ġejjin: 

− Id-Direttiva 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni ta’ l-għasafar 
selvaġġi;1

− Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni ta’ l-
[ambjenti] naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi;2

− Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru tas-
sena 2000, li tistabbilixxi qafas għall-azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta’ l-
ilma.3

Ir-rikorrent jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-passi adattati sabiex jipprevjeni lill-
Gvern tal-Kantabrija milli japprova u jawtorizza l-implimentazzjoni ta’ dan il-proġett u biex 
jimponi l-pieni xierqa. 

III. Il-kummenti tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 

Id-dokumenti mehmuża mal-petizzjoni jiddeskrivu l-ambjenti naturali u l-ispeċi preżenti fiż-
żona. L-informazzjoni disponibbli tindika li ż-żona affettwata l-aktar mill-proġett m’hija qrib 
l-ebda Żona Speċjali Protetta ta’ Natura 2000 jew Sit ta’ Importanza Komunitarja. 
Għaldaqstant, id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 6 tad-Direttiva dwar l-Ambjenti Naturali 

  
1 ĠU L 206, 22.7.1992, pġ. 7-50
2 ĠU L 103, 25.4.1979, pġ. 1-18
3 ĠU L 327, 22.12.2000, pġ. 1-73
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m’humiex applikabbli. 

Skond l-informazzjoni pprovduta mir-rikorrent, l-istima ambjentali addattata qegħda titwettaq 
kif titlob il-liġi reġjonali u Komunitarja. 

Fir-rigward ta’ ksur possibbli tad-Direttiva 2000/60/KE, li tistabbilixxi qafas għall-azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-politika ta’ l-ilma, il-Kummissjoni hija tal-fehma jeħtieġ li ssir 
stima ta’ l-impatt possibbli ta’ l-attività liċenzjata tat-tħaffir fil-minjieri fuq il-mili mill-ġdid 
ta’ l-akwifer u fuq l-estrazzjoni ta’ l-ilma minn fawwara għall-konsum mill-bniedem. B’mod 
partikolari, din id-direttiva titlob lill-Istati Membri biex jassiguraw bilanċ bejn l-estrazzjoni u 
l-mili mill-ġdid ta’ l-ilma ta’ l-art (Artikolu 4, paragrafu 1b (ii)) bil-għan li jinkiseb stat tajjeb 
ta’ l-ilma ta’ l-art (f’dan il-każ kwantitattiv) sa l-2015. Dan ifisser li l-liċenzja għat-tħaffir fil-
minjieri għandha turi li l-attivitajiet m’humiex ser jipperikolaw il-ksib ta’ l-objettivi WFD ta’ 
l-istat kwantitattiv ta’ l-ilma ta’ l-art. Madankollu, ir-rikorrent ma pprovdiex evidenza li turi li 
hemm nuqqas ta’ tali dimostrazzjoni f’dan il-każ. 

IV. Konklużjonijiet 

Fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda raġuni biex 
tikkunsidra li l-leġiżlazzjoni Komunitarja m’hijiex qegħda tiġi applikata b’mod korrett. 
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