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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1342/2011, imressqa minn Rosmarie Hennecke-Gramatzki, ta’ 
ċittadinanza Ġermaniża, f’isem Black Stork Ornithological Collective 
(Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra), dwar ksur tad-Direttiva Qafas dwar 
l-Ilma, id-Direttiva ta’ responsabbiltà ambjentali u l-Konvenzjoni ta' Aarhus 
f’San Bernabé, Algeciras (Cádiz)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, f’isem il-Black Stork Ornithological Collective, takkuża l-gvern reġjonali ta’ 
Andalusia li jikser id-Direttiva 2000/60/KE, id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, fir-rigward tal-
iżviluppi li qed isiru fl-artijiet mistagħdra ‘Huerta de las Pilas’ u ż-żona magħrufa bħala 
Cortijo San Bernabé, f’Algeciras (Cádiz). Il-petizzjonanta tiddikjara wkoll li l-kumpanija 
Albero de la Bahia SA, li qed twettaq proġett ta’ minjieri miftuħa, qed tikser id-Direttiva 
2004/35/KE, dwar ir-responsabbiltà ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni u r-
rimedju għal danni ambjentali, għaliex ma osservatx il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali li 
tfasslet fl-2003 għal dan il-proġett. Il-petizzjonanta twissi li s-sit sar miżbla illegali u mhux 
ikkontrollata. Fl-aħħar nett, il-petizzjonanta tispjega li l-organizzazzjoni li tirrappreżenta ġiet 
irrifjutata l-aċċess għal dokumentazzjoni dwar il-VIA għall-proġett, li jikkostitwixxi ksur tal-
Konvenzjoni ta’ Aarhus.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Marzu 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Ġunju 2012

Il-petizzjonanta tesprimi t-tħassib tagħha dwar il-konsegwenzi negattivi tal-esplojtazzjoni tal-
minjieri miftuħa, San Bernabé, fuq l-ambjent. Dan il-proġett, promoss mill-intrapriża "Albero de 
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la Bahía, S.A.", jinsab fil-muniċipalità ta’ Algeciras, fil-provinċja ta’ Cádiz, fil-Komunità 
Awtonoma ta’ Andalucía, fi Spanja.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Is-servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw l-argumenti u l-informazzjoni mogħtija mill-
petizzjonanta fir-rigward tal-proġett inkwistjoni, fid-dawl tal-liġi Komunitarja ambjentali li 
tista’ tiġi applikata f’dan il-każ.

Jidher mill-fajl li l-proġett inkwistjoni ġie soġġett għal proċedura ta’ evalwazzjoni tal-impatt 
ambjentali qabel ma ngħatat l-awtorizzazzjoni.  Madankollu, skont il-petizzjonanta, diversi 
kundizzjonijiet stabbiliti fid-Dikjarazzjoni tal-Impatt Ambjentali (DIA), partikolarment 
marbuta mas-sorveljanza ambjentali tal-proġett u r-restawr tal-art wara l-estrazzjoni tar-riżorsi 
mill-minjieri, ma ġewx irrispettati mill-promotur.

Il-petizzjonanta tiddikjara wkoll li kien hemm ġestjoni ħażina tal-iskart prodott u t-tniġġis 
eventwali tal-akwiferu "Huerta de las Pilas".  Barra minn hekk, għandu jissemma l-fatt li wara 
din l-attività tal-minjieri miftuħa, inħolqot tip ta’ żona umda. Ta’ min jinnota li l-
Kummissjoni rċeviet il-mistoqsija parlamentari E-3082/2011 dwar is-suġġett ta’ din il-
petizzjoni.

Wara din il-mistoqsija bil-miktub, is-servizzi tal-Kummissjoni indirizzaw lill-awtoritajiet 
Spanjoli biex jiksbu l-osservazzjonijiet tagħhom dwar il-fatti lmentati kif ukoll dwar l-
applikazzjoni tal-liġi ambjentali tal-Unjoni fil-każ inkwistjoni.

Fi tweġiba għat-talba tas-servizzi tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Spanjoli bagħatu r-rapporti 
elaborati mill-Komunità Awtonoma ta’ Andalucía u l-Kunsill ta’ Algeciras, flimkien mad-
dokumentazzjoni.

Konklużjoni

It-tweġiba li ntbagħtet mill-awtoritajiet Spanjoli bħalissa qed tiġi eżaminata.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

B’riżultat għal din il-petizzjoni, dan il-każ kien suġġett għal għadd ta’ skambji ta’ informazzjoni 
bejn is-servizzi tal-Kummissjoni u l-awtoritajiet Spanjoli kompetenti.

Bħala risposta għal din l-aħħar talba tas-servizzi tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Spanjoli bagħtu 
r-rapporti l-ġodda mfassla mill-Komunità awtonoma ta’ Andalusija u mill-Muniċipalità ta’ 
Algeciras dwar dan is-suġġett.

B’riżultat għall-analiżi finali tal-każ, ta’ min jinnota, fil-qosor, il-punti li ġejjin:

Din il-petizzjoni hi dwar il-konsegwenzi negattivi fuq l-ambjent possibbli tal-minjiera miftuħa
msejħa San Bernabe. Din hija promossa mill-intrapriża "Albero de la Bahía, S.A.", fil-
muniċipalità ta’ Algeciras, fil-provinċja ta’ Cádiz, fil-Komunità Awtonoma ta’ Andalucía.
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Ta’ min jinnota li dan il-proġett ġie suġġett, f’dak iż-żmien, għal proċedura ta’ valutazzjoni tal-
impatt ambjentali qabel ingħata kunsens, skont il-liġi 7/1994 dwar il-protezzjoni ambjentali tal-
Komunità Awtonoma ta’ Andalusija.  F’dak iż-żmien din il-liġi kienet il-leġiżlazzjoni reġjonali 
dwar it-traspożizzjoni tad-Direttiva 85/337/KEE (Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali), li hi d-
Direttiva 2011/92/UE attwali.  Hija kwistjoni ta’ proġett ikkunsidrat fl-Anness II tad-Direttiva.  
Din il-proċedura spiċċat bid-Dikjarazzjoni tal-Impatt Ambjentali adottata mid-Deċiżjoni tat-
2 ta’ Ġunju 2003 tad-Delegazzjoni Provinċjali ta’ Cádiz tad-Dipartiment Reġjonali għall-
Ambjent, ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-provinċja ta’ Cádiz (BOP) Nru 154 tal-
5 ta’ Lulju 2003.

Id-deċiżjoni ta’ hawn fuq tistabilixxi diversi kundizzjonijiet għall-irkupru tal-art affettwata 
mill-minjieri. Barra minn hekk, pjan ta’ rkupru kien approvat mill-amministrazzjoni reġjonali 
f’Novembru 2003.  Madankollu, skont il-petizzjonanta, diversi kundizzjonijiet stabbiliti fid-
DIA, partikolarment marbuta mas-sorveljanza ambjentali tal-proġett u r-restawr tal-art wara l-
estrazzjoni tar-riżorsi mill-minjieri, ma ġewx irrispettati mill-promotur. Il-petizzjonanta allegat 
ukoll ġestjoni ħażina ta’ skart prodott.

L-awtoritajiet reġjonali rrappurtaw li l-validità tal-awtorizzazzjoni tal-minjieri kienet
intemmet f’Marzu 2011.  Għalhekk, l-unika attività permessa hija l-irkupru taż-żona, li qed
tiġi eżegwita. Barra minn hekk, huma jindikaw li ma hemm l-ebda proċedura amministrattiva
għaddejja sabiex jikkonvertu ż-żona ta’ estrazzjoni f'’miżbla approvata.

Fir-rigward tad-Direttivi Komunitarji dwar il-protezzjoni tan-natura: 2009/147/KE (Għasafar) u 
92/43/KEE (Ħabitats), l-awtoritajiet reġjonali jargumentaw li dawn mhumiex applikabbli
f’dan il-każ minħabba li l-proġett m’għandu l-ebda impatt negattiv fuq in-Netwerk Natura 
2000.  Fil-fatt, din tinstab f’art urbanizzata, barra min-Netwerk Natura 2000.  Dwar it-tip ta’ art 
mistagħdra maħluqa b’riżultat ta’ din il-minjiera miftuħa, l-awtoritajiet reġjonali jindikaw li 
din hija ħabitat artifiċjali mingħajr il-kundizzjonijiet xierqa sabiex jakkomodaw komunità ta’
interess fl-għasafar tal-ilma b’mod sostenibbli.

L-awtoritajiet muniċipali semmew ukoll li minħabba l-ispezzjonijiet varji, il-kumpanija li 
topera kienet suġġetta għal proċedimenti dixxiplinari biex tieqaf u tindirizza l-attivitajiet
imwettqa, li jikkonformaw mal-pjan ta’ rkupru hawn fuq.

Barra minn hekk, jidher li dan il-każ kien eżaminat mill-prosekutur bi tweġiba għal diversi 
lmenti ambjentali kontra l-kumpanija li topera.

Għaldaqstant huwa ċar mill-fajl li l-awtoritajiet Spanjoli ħadu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw
konformità mad-direttivi ambjentali applikabbli f’dan il-każ partikolari.

Konklużjonijiet

Is-servizzi tal-Kummissjoni analizzaw l-argumenti u l-informazzjoni pprovduti mill-
petizzjonanta dwar il-proġett ta’ minjiera inkwistjoni, fid-dawl tal-liġi ambjentali tal-UE 
applikabbli, u ħadu inkunsiderazzjoni r-risposti tal-awtoritajiet Spanjoli.

L-analiżi tal-fajl ma wasslitx għall-konklużjoni ta’ ksur tal-liġi ambjentali tal-Unjoni applikabbli 
mill-proġett li huwa s-suġġett ta’ din il-petizzjoni.

Għaldaqstant, il-Kummissjoni m’għandhiex għalfejn tkompli tintervieni f’dan il-każ.
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