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AVVIŻ LILL-MEMBRI
Suġġett: Petizzjoni 0192/2006, imressqa minn Rosemaire Hennecke Gramatzki, ta’ 

nazzjonalità Ġermaniża, dwar it-twaqqif tal-proġett ta’ bini ta’ triq A-48 
minn Vejer għal Algeciras

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Il-petizzjonanta hija koordinatriċi tat-tielet grupp ta’ ħidmet iċ-ċittadini f’Tarifa (bl-isem ta’ 
“Anqas Konkrit u Aktar Sens”) li qiegħed jipprova jwaqqaf l-awtostrada A48 ippjanata bejn 
Vejer u Algeciras (billi jirdoppja lill-N340 li tifforma parti min-Netwerk Trans-Ewropew). 
Hija tappella għall-ħarsien ta’ “dik li x’aktarx hija l-aħħar ġenna tal-art fil-kosta Spanjola” u 
tenfasizza li minn fejn tgħaddi l-awtostrada ppjanata hemm zoni ta’ ħarsien tan-natura li kienu 
proposti bħala siti ta’ interess Komunitarju. Iz-zona mistagħdra “Humedal de la Janda”, li 
darba kienet l-akbar waħda fl-Ewropa, hija wkoll affettwata. Madankollu, l-awtoritajiet 
responsabbli ma tawx kas.

2. Ammissibiltà
Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Lulju 2006. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. It-tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-23 ta’ Marzu 2007.

I. Il-petizzjoni

Dik li ressqet il-petizzjoni, il-koordinatriċi tal-grupp ta’ ħidmet iċ-ċittadini “Menos Hormigón 
y más Inteligencia” (anqas konkrit u aktar sens), qiegħda titlob biex jitwaqqaf it-tkabbir tat-
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Triq N340 biex issir l-awtostrada A48, li hija ppjanata mill-Ministeru tax-Xogħlijiet Pubbliċi, 
bejn Vejer u Algeciras fir-reġjun ta‘ Andalusia. Hija tappella għall-ħarsien ta’ dik li hija tqis 
bħala l-aħħar ġenna tal-art fuq il-Kosta Spanjola u tenfasizza li hemm zoni ta’ ħarsien tan-
natura, minn fejn se tgħaddi l-awtostrada ppjanata, li kienu adottati bħala Siti ta’ Importanza 
Komunitarja. Il-petizzjonanta tirreferi wkoll għall-effetti fuq l-art mistagħdra “Humedal de la 
Janda”.

Il-petizzjonanta targumenta li l-bini tal-awtostrada A48, billi titwessa’ doppju l-N340 li hija 
parti min-Netwerk Trans-Ewropew, m’huwiex meħtieġ għaliex hemm triq oħra, l-A381, li 
tgħaddi parallela magħha.

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

F’dak li għandu x’jaqsam l-implimentazzjoni tad-Direttivi dwar in-Natura, wieħed għandu 
jinnota li l-petizzjonanta targumenta li l-awtostrada ppjanata se taqsam minn għadd ta’ Siti ta’ 
Importanza Komunitarja. Skond it-tagħrif disponibbli, is-siti “Los Alcornocales”, “Marismas 
del Río Palmones”, “Bunker del Tufillo”, “Bunker del Santuario de la Luz”, “Estrecho” u 
“Río de la Jara” kienu adottati bħala Siti ta’ Importanza Komunitarja (SCI) skont id-Direttiva 
tal-Kunsill 92/43/KEE1 dwar il-ħarsien tal-ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi (id-
Direttiva tal-Ħabitats). Barra minn hekk, diversi minn dawn is-siti, “Los Alcornocales”, 
“Marismas del Río Palmones” u “Estrecho” kienu nnominati wkoll bħala zoni ta’ ħarsien 
speċjali mill-Awtoritajiet Spanjoli skont id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE dwar il-ħarsien 
ta’ l-għasafar selvaġġi (id-Direttiva tal-Għasafar).

Is-siti kollha li jissemmew hawn fuq jibbenefikaw mill-miżuri ta’ ħarsien stabbiliti skont l-
Artikolu 6(3) tal-Direttiva tal-Ħabitats, li jiddikjara li kull pjan jew proġett li mhux marbut 
b’mod dirett ma’ sit tan-Natura 2000 jew meħtieġ għall-immaniġġjar tiegħu imma li jista’ 
jkollu effett sinifikanti fuqu għandu jkun suġġett għal evalwazzjoni adattata dwar l-
implikazzjonijiet għas-sit minħabba l-oġġettivi tal-ħarsien tas-sit. Fid-dawl tal-konklużjonijiet 
tal-evalwazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jaqblu biss mal-pjan jew il-proġett wara 
li jkunu assiguraw ruħhom li mhux se jkun hemm effetti ħżiena fuq l-integrità tas-sit. Fil-każ 
ta’ evalwazzjoni negattiva, il-pjan jew proġett jista’ jitwettaq biss jekk ma jkunx hemm 
soluzzjonijiet alternattivi, għal raġunijiet imperattivi li jirbħu fuq l-interess pubbliku u wara li 
jittieħdu l-miżuri ta’ tpattija meħtieġa biex ikun assigurat li l-koerenza, meta wieħed jinkludi 
kollox, tan-Natura 2000 tkun imħarsa. 

Ħafna drabi jkun il-każ li awtoritajiet kompetenti jwettqu l-evalwazzjonijiet relatati mal-
ħarsien ta’ SPAs u SCIs bħala parti mill-proċeduri tal-Istudju tal-Impatt fuq l-Ambjent mitluba 
skond id-Direttiva 85/337/KEE2 (id-Direttiva EIA) kif emendata bid-Direttiva 97/11/KE3 u d-

                                               
1 ĠU 206, 22.7.1002

2 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent. ĠU L175, 5.7.1985

3 Id-Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE tat-3 ta’ Marzu 1997 li temenda d-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima tal-
effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent. ĠU L73, 14.3.1997
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Direttiva 2003/35/KE1. L-istudju dwar l-impatt fuq l-ambjent għall-proġett tat-triq li rreferiet 
għalih il-petizzjoni kien suġġett għal proċedura pubblika ta’ informazzjoni f’Ġunju 2006. 
Skond it-tagħrif disponibbli, id-Dikjarazzjoni ta’ l-Istima tal-Impatt mill-awtoritajiet 
nazzjonali għadha ma nħarġitx. 

Konklużjonijiet

Billi l-proċeduri tal-Istudju tal-Impatt fuq l-Ambjent għadhom ma tlestewx għad mhux 
possibbli li l-Kummissjoni tasal għal konklużjoni dwar il-possibiltà li hemm ksur tal-
leġiżlazzjoni tal-UE. B’mod partikulari, id-Direttiva tal-Ħabitats ma tipprojbixxix l-iżvilupp 
fis-siti tan-Natura 2000 imma l-proċeduri rikjesti skont l-Artikoli 6.3 u 6.4 tad-Direttiva 
jipprovdu salvagwardi biex ikun assigurat il-ħarsien adattat tal-ispeċi u l-ħabitats importanti. 
Mingħajr ir-riżultati tal-Istudju tal-Impatt m’huwiex possibbli li jkun evalwat jekk dawn is-
salvagwardi kinux applikati b’mod korrett.

Id-Dikjarazzjoni tal-Istudju tal-Impatt li se jsir fil-ġejjieni se jipprovdi tagħrif sostanzjali dwar 
l-opinjoni tal-Awtoritajiet Spanjoli rigward il-proġett u l-miżuri sabiex jassiguraw il-
konformità tiegħu mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Ħabitats.

4.        Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008. 

Il-Kummissjoni tat l-opinjonijiet tagħha dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 
92/43/KEE2, id-Direttiva tal-Ħabitats, rigward il-proġett tal-awtostrada A48 ta’ "Vejer-
Algeciras", fil-komunikazzjoni preċedenti. Din id-direttiva tipprovdi għal flessibiltà minħabba 
li tagħmel attivitajiet ekonomiċi u l-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora 
kompatibbli skont ċerti kundizzjonijiet. Is-salvagwadji u l-evalwazzjonijiet meħtieġa, 
immirati biex jaċċertaw li titħares l-integrità ekoloġika tas-siti tan-Natura 2000, huma riflessi
fl-Artikoli 6.3 u 6.4 tad-direttiva.

Fil-komunikazzjoni preċedenti, il-Kummissjoni spjegat li l-proċeduri tal-istudju tal-impatt 
ambjentali, li se jieħdu inkunsiderazzjoni r-rekwiżiti mfissra aktar ’il fuq, kien għadhom sejrin 
u kienu għadhom ma ġewx finalizzati.

Sal-lum, il-Kummissjoni għadha ma tafx b’xi deċiżjonijiet li ttieħdu mill-awtoritajiet 
nazzjonali tal-ambjent li għandhom x’jaqsmu mal-proġett tal-awtostrada. Id-dikjarazzjoni tal-
impatt ambjentali dwar l-evalwazzjonijiet kif rikjesti mill-Artikolu 6 tad-Direttiva tal-Ħabitats 
għadhom ma ġewx ippubblikati.

Skont dawn iċ-ċirkostanzi, il-Kummissjoni jidhrilha li l-azzjonijiet li ttieħdu sal-lum mhumiex 
inkompatibbli mar-rekwiżiti legali stipulati fid-Direttiva tal-Ħabitatas. Il-proċeduri legali 
meħtieġa għall-approvazzjoni tal-proġett tal-awtostrada għadhom għaddejjin. Għalhekk, il-
                                               
1 Id-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003. ĠU L 156, 25.6.2003

2 ĠU L 206, 22.7.1992
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Kummissjoni ma tistax tirrikonoxxi ksur tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE u, għalhekk, l-
ebda azzjoni ma hi se tittieħed qabel ma jsir aktar progress fil-proċeduri li għaddejjin fi 
Spanja.
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