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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 1003/2005 mressqa minn José Manuel García Agudo (ta' nazzjonalità
Spanjola), f'isem il-Kumitat ta’ Koordinazzjoni tar-Residenti Kontra s-Sezzjoni ta’ l-
Awtostrada ta’ Penagos, li tinkludi 5 firem, dwar sezzjoni ta’ l-A8 ippjanata li tgħaddi 
minn Cantabria

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti jesprimu tħassib fir-rigward ta’ l-awtostrada A8 (Kantabrijana) proġettata u, 
b’mod aktar speċifiku, dwar is-sezzjoni li għandha tgħaddi minn Penagos, billi jiġbdu l-
attenzjoni li l-gvernijiet Spanjoli suċċessivi wrew ruħhom favur rotot differenti. Għalkemm 
ix-xogħol fuq ir-rotta tan-naħa ta’ fuq tar-rotta huwa kważi lest, bħalissa għaddejjin tentattivi
biex jitkompla x-xogħol fuq ir-rotta tan-naħa ta’ isfel, li l-petizzjonant iqis bħala bla bżonn 
minħabba li dan jirriżulta f’żewġ toroq paralleli. Barra minn hekk, l-affarijiet inbidlu sewwa
minn mindu fl-1993, il-gvern Spanjol approva l-istħarriġ dwar l-impatt ambjentali. Il-
petizzjonanti jesprimu tħassib li dan ser jirriżulta fil-ksur ta’ numru ta’ direttivi ambjentali ta’ 
l-UE, b’mod partikolari fir-rigward taz-zona ta’ art mistagħdra ta’ 'La Llama'. Huma jitolbu 
biex il-proġett jiġi mwaqqaf, biex il-pubbliku jiġi pprovdut b’aktar tagħrif u biex jitwettaq 
stħarriġ ġdid dwar l-impatt ambjentali. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar l-20 ta’ Marzu 2006. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-10 ta’ Novembru 2006.

Il-petizzjoni 

Is-Sur Jose Manuel García Agudo bagħat petizzjoni lill-Parlament Ewropew fil-21 ta’ Ottubru 
2005 biex jispjega li ser tinbena awtostrada bejn Solares u Zurita fil-Kantabrija (Spanja).

Is-Sur García afferma li fl-1993 twettqet Evalwazzjoni ta’ l-Impatt Ambjentali (EIA), iżda din 
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ma kinitx tinkludi l-evalwazzjoni ta’ l-effetti tal-proġett fuq xi siti naturali (Humedal de la 
Llama) jew elementi tal-wirt kulturali. Huwa jafferma wkoll li l-awtostrada hija qrib wisq ta’ 
ċerti zoni tal-belt. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni 

Id-Direttiva 85/337/KEE1, kif emendata mid-Direttiva 97/11/KE2 u d-Direttiva 2003/35/KE3,
tagħmel dispożizzjoni għall-Evalwazzjoni ta’ l-Impatt Ambjentali ta’ ċerti proġetti. Proġetti 
għall-kostruzzjoni ta’ awtostradi, toroq express u xi toroq oħra dejjem jeħtieġu stima skond 
id-Direttiva (dawn huma inklużi fil-punt 7 ta’ l-Anness I).

Is-Sur García afferma li l-Evalwazzjoni ta’ l-Impatt Ambjentali qegħda ssir u li l-bini ta’ l-
awtostrada ser isegwi l-alternattiva magħżula fl-evalwazzjoni. Madankollu, fuq il-bażi ta’ l-
informazzjoni pprovduta, għandu jidher li l-proġett kien għadu għaddej minn studju. 
Għalhekk, m’huwiex ċar jekk dan l-istudju ġiex magħluq jew jekk hux diġa ingħatat 
awtorizzazzjoni biex tinbeda l-kostruzzjoni ta’ l-awtostrada. 

Fl-aħħarnett, skond l-informazzjoni disponibbli, iz-zona tal-proġett  tinsab qrib ta’ żewġ Siti 
ta’ Importanza Komunitarja magħżula skond id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-
konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi4, ES1300010 "Río Pas" u
ES1300015 "Río Miera". Madankollu, fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni konċiża pprovduta mill-
petizzjonant, m’huwiex possibbli li jiġi ddeterminat jekk id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE
tistax tkun applikabbli f’dan il-każ partikolari. 

Konklużjonijiet 

Mill-informazzjoni sottomessa mill-petizzjonant fir-rigward tal-proġett tal-kostruzzjoni ta’ 
awtostrada fil-Kantabrija, f’dan l-istadju l-Kummissjoni ma tista’ tidentifika l-ebda ksur tal-
liġi Komunitarja. Jekk il-petizzjonant jista’ jipprovdi informazzjoni dettaljata li tagħti ċans 
lill-Kummissjoni li tevalwa dawn il-kwistjonijiet fir-rigward tad-Direttivi msemmija hawn 
fuq, il-Kummissjoni mbagħad tkun tista’ terġa’ teżamina l-kwistjoni. 

4. Tweġiba kumplimentari mill-Kummissjoni, li waslet nhar il-21 ta’ Settembru 2007

Il-Kummissjoni ħarġet l-ewwel komunikazzjoni lill-Parlament Ewropew fir-rigward ta’ din il-
petizzjoni nhar l-10 ta’ Novembru 2006 fejn ikkonkludiet li, fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni 
pprovduta mill-petizzjonant, ma kienx possibbli li jiġi ddeterminat jekk id-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tistax tkun applikabbli għal dan il-każ partikolari.

Il-petizzjonant bagħat informazzjoni supplimentari lill-Parlament Ewropew u din ġiet 
mgħoddija lill-Kummissjoni, flimkien ma’ dokumenti relatati ma’ l-impatt potenzjali tax-
xogħol ippjanat fuq valuri naturali, inklużi siti ta’ Natura 2000. Din l-informazzjoni pprovdiet 

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-evalwazzjoni ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti 

pubbliċi u privati fuq l-ambjent, ĠU L 175, 5.7.1985.
2 Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE tat-3 ta’ Marzu 1997 li temenda d-Direttiva 85/337/KEE dwar l-evalwazzjoni 

ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, ĠU L 73, 14.3.1997.
3 Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003, ĠU  L 156, 25.6.2003.
4 ĠU L 206, 22.7.1992.



CM\687535MT.doc 3/4 PE 380.947v02-00

MT

il-bażi għall-Kummissjoni biex toħroġ it-tieni komunikazzjoni dwar din il-petizzjoni.

Il-Kummissjoni tikkonferma l-ewwel kummenti tagħha fir-rigward tad-Direttiva 
85/337/KEE1, kif emendata mid-Direttiva 97/11/KE2 u d-Direttiva 2003/35/KE3, relatata ma’ 
dispożizzjoni għall-Evalwazzjoni ta’ l-Impatt Ambjentali ta’ ċerti proġetti. Kif ġie spjegat fl-
ittra tal-Kummissjoni lill-petizzjonant datata is-26 ta’ Jannar 2006, is-sezzjoni ta’ l-awtostrada 
Solares-Zurita kienet soġġetta għall-evalwazzjoni ta’ l-impatt ambjentali meħtieġa u r-riżultati 
ta’ din l-evalwazzjoni ġew approvati mill-awtoritajiet Spanjoli fit-28 ta’ Ġunju 1993. Il-
Kummissjoni ma dehrilhiex li l-proġett, li kien ġie evalwat u approvat tlettax-il sena qabel, 
kiser il-liġijiet ambjentali Komunitarji applikabbli. 

Fir-rigward tal-possibilità ta’ ksur tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE4 (id-Direttiva dwar il-
"Ħabitats"), għandhom jiġu innotati l-punti li ġejjin:

Skond l-informazzjoni disponibbli, iz-zona tal-proġett hija qrib ta’ zona ta’ art mistagħdra 
magħrufa bħala l-"Laguna de la LLama" fil-Muniċipalità ta’ Penagos. Din iz-zona ta’ art 
mistagħdra m’hijiex parti minn sit ta’ Importanza Komunitarja magħżul skond id-Direttiva 
tal-Kunsill 92/43/KEE, u lanqas ma hija Zona Speċjali ta’ Konservazzjoni magħżula skond 
id-Direttiva dwar l-Għasafar5.

Iż-żewġ Siti ta’ Importanza Komunitarja (SCI) ta’ Natura 2000, li għalihom għandu jiġi 
kkunsidrat effett possibbli tal-proġett tat-toroq, huma ES1300010 "Río Pas" u ES1300015 
"Río Miera".

L-Artikolu 6 (3) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, ikun jeħtieġ evalwazzjoni ta’ l-impatt tal-
proġett tat-toroq fuq wieħed jew fuq iż-żewġ siti ta’ Natura 2000 jekk jitqies bħala probabbli 
li l-proġett ikollu, individwalment jew inkella b’rabta ma’ pjanijiet jew proġetti oħrajn, effett 
sinjifikanti fuq is-siti. 

Iż-żewġ Siti ta’ Importanza Komunitarja joffru ħarsien għal tipi ta’ ħabitats ta’ veġetazzjoni 
f’xatt ix-xmara u speċi akwatiċi importanti. Il-proġett tat-toroq isegwi orjentazzjoni mil-Lvant
għall-Punent, filwaqt li ż-żewġ siti ta’ Natura 2000 li t-tnejn għandhom forma twila u rqiqa, 
isegwu orjentazzjoni min-Nofsinhar għat-Tramuntana. Għalhekk, jitqies bħala improbabbli li 
l-proġett tat-toroq ikollu impatt sinjifikanti fuq il-valur tal-konservazzjoni taż-żewġ siti ta’ 
Natura 2000.

                                               
1  Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-evalwazzjoni ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti 
pubbliċi u privati fuq l-ambjent. Ġurnal Uffiċjali L 175, 05/07/1985.
2 Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE tat-3 ta’ Marzu 1997 li temenda d-Direttiva 85/337/KEE C dwar l-evalwazzjoni 
ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent. Ġurnal Uffiċjali L 073, 14/03/1997.
3 Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003. L 156 17 25.6.2003.
4 Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi. ĠU 
L 206, 22.7.1992.
5 Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni ta’ l-għasafar selvaġġi. Ġurnal 
Uffiċjali L 103, 25/04/1979.
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Fuq il-bażi ta’ l-aħħar informazzjoni rċevuta, ma hemm l-ebda raġunijiet għala wieħed 
għandu jikkonkludi li sar xi ksur potenzjali tal-leġiżlazzjoni ta’ l-UE. 
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