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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0181/2011, imressqa minn Rosa Burgos Rérez, ta’ ċittadinanza 
Spanjola, f’isem “Verdes de Aragón”, dwar proġett tal-isport tax-xitwa 
f’Montanuy, fir-reġjun awtonomu ta’ Aragón fit-Tramuntana ta’ Spanja, u l-
ħsara ambjentali relatata

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta ssemmi li l-intrapriża “Aramon”, li l-gvern reġjonali ta’ Aragón u “Ibercaja” 
għandhom sehem ta’ 50 % minnha, bdiet tiżviluppa proġett tal-isport tax-xitwa fl-awtorità 
lokali ta’ Montanuy fir-reġjun awtonomu ta’ Aragón. Il-proġett se jkollu l-impatt li jirrovina l-
ambjent u l-flora u l-fawna lokali, inklużi l-ispeċi ta’ perniċi bajda, il-Lagopus mutus 
pyrenaicus u l-Gypaetus barbatus, li t-tnejn li huma jinsabu f’riskju ta’ estinzjoni. Il-
petizzjonanta tiddubita mill-oġġettività tal-istima tal-impatt ambjentali tal-proġett, li twettqet 
mill-INAGA (Instituto Aragónes de Gestión Ambiental), u għalhekk titlob lill-Parlament biex 
jintervjeni sabiex jipproteġi u jikkonserva dik li hija żona ta’ importanza ekoloġika.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Mejju 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Novembru 2011

Is-servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta fid-dawl 
tal-liġi ambjentali tal-UE li tista’ tkun applikabbli għal dan il-każ.

Id-Direttiva 85/337/KEE1 kif emendata (magħrufa bħala d-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt 
                                               
1 Id-Direttiva 85/337/KEE (ĠU L 175, 05.07.1985) kif emendata mid-Direttiva 97/11/KE 
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Ambjentali jew id-Direttiva VIA) tistipola dispożizzjonijiet għat-twettiq ta’ VIA għal ċerti 
proġetti pubbliċi u privati.  Id-Direttiva VIA tiddistingwi bejn l-hekk imsejħa proġetti tal-
Anness I, li jridu dejjem jitwettqu suġġetti għall-proċedura VIA, u l-proġetti tal-Anness II, 
fejn l-Istati Membri jiddeterminaw billi jeżaminaw każ b’każ, u/jew il-livelli minimi jew il-
kriterji stipulati fil-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar it-traspożizzjoni jekk proġett ikunx suġġett 
għal VIA.  Meta jitwettaq eżami każ b’każ, jew jiġu stabbiliti limiti minimi jew kriterji, 
għandhom jitqiesu l-kriterji rilevanti tal-għażla stipulati fl-Anness III tad-Direttiva.  Dawn 
jinkludu l-karatteristiċi tal-proġett, fejn jinsab u l-karatteristiċi tal-impatt potenzjali.

Għalhekk, għal proġetti inklużi fl-Anness I il-proċedura tal-VIA hi obbligatorja.  Għall-
proġetti inklużi fl-Anness II, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu, qabel ma jingħata l-
kunsens għall-iżvilupp, jekk il-proġetti jkollhomx aktarx effetti sinifikanti fuq l-ambjent.  Din 
id-deċiżjoni għandha tkun disponibbli għall-pubbliku.  Għandu jiġi nnutat li “Toroq/korsi 
għall-ġiri bl-iski, seġġjoviji u funikulari u żviluppi assoċjati” huma inklużi, fost il-proġetti tat-
“turiżmu u r-rikreazzjoni”, fl-Anness II, il-punt 12(a) tad-Direttiva VIA.

Il-proċedura tal-VIA tiżgura li l-konsegwenzi ambjentali tal-proġetti jkunu identifikati u 
vvalutati qabel ma jingħata l-kunsens għall-iżvilupp mill-awtorità kompetenti.  Il-pubbliku 
jista’ jagħti l-opinjoni tiegħu u l-konsultazzjonijiet kollha għandhom jiġu kkunsidrati.  Il-
pubbliku għandu wkoll ikun infurmat bil-kontenut tal-kunsens għal żvilupp.

Rigward id-Direttivi tan-Natura tal-UE (id-Direttiva dwar l-Għasafar 2009/147/KE1 u d-
Direttiva dwar il-Ħabitats 92/43/KEE2), dawn japplikaw f’każ li l-proġett inkwistjoni jista’ 
jkollu effett sinifikanti fuq sit ta’ Natura 2000.  Għandu jiġi nnutat li, skont il-petizzjonanta, 
diversi Siti ta’ Importanza Komunitarja (SIK) u Żoni ta’ Protezzjoni Speċjali għall-Għasafar 
(SPA) jistgħu jiġu affettwati minn dan il-proġett.

Skont l-Artikolu 6.3 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, kull pjan jew proġett li x’aktarx se jkollu 
effett negattiv fuq siti tan-Natura 2000 għandu jkun suġġett għal valutazzjoni xierqa meta jiġu 
kkunsidrati l-għanijiet ta’ konservazzjoni tas-siti.  Fid-dawl tal-konklużjonijiet tal-
valutazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jaqblu ma’ dan il-pjan jew proġett biss wara 
li jkunu aċċertaw li dan ma jkunx se jaffettwa b’mod negattiv l-integrità tas-siti.  Jekk dan ma 
jkunx jista’ jiġi żgurat, il-pjan jew proġett ikun jista’ jitkompla biss taħt il-kundizzjonijiet 
eċċezzjonali stipulati fl-Artikolu 6(4) tad-Direttiva u għandu jkun suġġett għall-
implimentazzjoni ta’ miżuri kompensatorji adegwati.

Sabiex tikseb id-dettalji tal-każ, il-Kummissjoni talbet li tingħata informazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti Spanjoli dwar il-konformità mar-rekwiżiti relevanti skont il-liġi 
ambjentali tal-UE, u b’mod partikolari dwar kif applikaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
VIA u tad-Direttivi tan-Natura.
                                                                                                                                                  
(ĠU L 073, 14.03.1997), id-Direttiva 2003/35/KE (ĠU L 156, 25.06.2003) u d-
Direttiva 2009/31/KE (ĠU L 140, 05.06.2009).

1 Id-Direttiva 2009/147/KE (ĠU L 20, 26.01.2010) li tikkodifika d-Direttiva 79/409/KEE 
dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 103, 25.04.1979).
2  Id-Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa (ĠU L 206, 22.07.1992).
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Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar kwalunkwe żvilupp 
ieħor f’dan il-każ.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-30 ta’ Awwissu 2012

F’żewġ okkażjonijiet, il-Kummissjoni talbet informazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti 
Spanjoli dwar kif huma applikaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva VIA, 2001/92/UE1, id-
Direttiva dwar l-Għasafar 2009/147/KE2 u d-Direttiva dwar il-Ħabitats 92/43/KEE3, fir-
rigward tal-proġett tal-“Ampliación de la Estación de esquí de Cerler”.

Fir-rigward tad-Direttiva 2011/92/UE4 (magħrufa bħala d-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt 
Ambjentali jew id-Direttiva VIA) u skont il-kontenut tad-Dikjarazzjoni tal-Istima tal-Impatt 
Ambjentali5 (DIA) maħruġa mill-awtoritajiet ambjentali reġjonali, il-proġett se jitwettaq 
f’ħames fażijiet konsekuttivi fuq tul ta’ 16-il sena. Il-kamp ta’ applikazzjoni tad-DIA huwa 
limitat għall-hekk imsejħa “Castanesa Domain” li hija magħmula mix-xogħlijiet inklużi fil-
Fażi I u xi ftit xogħlijiet tal-Fażi II, minħabba l-kontinwità spazjali u funzjonali max-
xogħlijiet tal-Fażi I. Ix-xogħlijiet inklużi fil-“Castanesa Domain” mhuma lokalizzati ġewwa l-
konfini tal-ebda sit tan-Natura 2000. Id-DIA tikkonkludi li x-xogħlijiet inklużi fil-“Castanesa 
Domain” huma kompatibbli mil-lat ambjentali jekk il-modifiki ssuġġeriti għall-proġett jiġu 
rrispettati u jekk jiġu osservati l-miżuri ta’ mitigazzjoni u korrettivi proposti.

Għall-bqija tal-fażijiet tal-proġett, id-DIA kkunsidrat li huma setturi interkonnessi mil-lat 
funzjonali iżda indipendenti mil-lat ta’ żmien u post. Għal raġunijiet tekniċi u metodoloġiċi, 
mhuwiex possibbli li titwettaq evalwazzjoni tal-effetti ta’ dawn il-fażijiet peress li t-twettiq 
tagħhom huwa ppjanat fuq perjodu ta’ 16-il sena. Għal żmien daqshekk twil mhuwiex 
fattibbli u lanqas ma jkun xieraq li jiġi vvalutat l-impatt tal-fażijiet kollha tal-proġett f’daqqa. 
Għaldaqstant, proġetti speċifiċi għal fażijiet ulterjuri se jkollhom jiġu abbozzati u jkunu 
suġġetti għall-valutazzjoni tal-impatt ambjentali pertinenti u għall-valutazzjoni adegwata tal-
impatt tagħhom fuq in-netwerk Natura 2000.

L-awtoritajiet Spanjoli kkomunikaw li l-effetti fuq is-sit ta’ importanza Komunitarja 
SIK ES 24100049 “Río Isábena” ma ġewx ivvalutati sensu stricto, peress li l-fażi tal-proġett li 
fiha jista’ jkun hemm effetti negattivi (il-Fażi IV) mhijiex koperta mid-DIA maħruġa. 
Madankollu, u fir-rispett tal-prinċipju prekawzjonarju, uħud mill-effetti potenzjali ġew 
dikjarati fid-DIA attwali u diġà twettqet valutazzjoni preliminari.

Fir-rigward taż-żona ta’ protezzjoni speċjali għall-għasafar ES0000149 “Posets-Maladeta” li 
qegħda fil-qrib, l-awtoritajiet Spanjoli wieġbu li mhijiex inkluża fiż-żona tal-proġett u li mhux 
mistenni li jkun hemm impatt dirett. Madankollu, ġie analizzat l-impatt indirett fuq l-ispeċijiet 
tal-għasafar preżenti f’din l-SPA. Skont l-awtoritajiet Spanjoli, l-ispeċi Lagopus mutus 

                                               
1 ĠU L 26, 28.1.2012.
2 Id-Direttiva 2009/147/KE (ĠU L 20, 26.01.2010) li tikkodifika d-Direttiva 79/409/KEE dwar il-konservazzjoni 
tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 103, 25.04.1979).
3  Id-Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 
22.07.1992).
4 ĠU L 175, 5.7.1985, p.40; ĠU L 73, 14.3.1997, p.5; ĠU L 156, 25.6.2003, p.17; ĠU L 140, 05.06.09, p.114.
5 Il-Gazzetta Uffiċjali ta’ Aragón Nru 254. 30.12.2010.
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pyrenaicus biss tkun vulnerabbli. Għal din l-ispeċi, ġew stabbiliti miżuri ta’ mitigazzjoni li 
jikkonsistu fl-insib u l-immarkar tal-eżemplari misjuba fiż-żona qabel ma jibdew ix-xogħlijiet. 
L-għan ta’ din il-miżura huwa li tinkiseb informazzjoni preċiża dwar l-imġiba ta’ din l-ispeċi, 
l-impatt li tista’ ssofri u r-rispons għalih. Id-DIA tipprevedi wkoll studji dettaljati dwar l-
ispeċi tal-fawna preżenti fl-inħawi. Dawn l-istudji għandhom jikkumplimentaw lil dawk li 
fuqhom hija bbażata l-VIA u għandhom jagħtu informazzjoni aġġornata dwar kull impatt 
potenzjali li ma jkunx għadu ġie identifikat.

L-awtoritajiet Spanjoli qalu wkoll li l-proġett se jopera b’estrazzjoni ta’ ilma li tirrispetta l-
fluss ambjentali stabbilit mill-Pjan tal-Ġestjoni tal-Baċini tax-Xmajjar fis-seħħ. Barra minn 
hekk, il-proġett jipprevedi strutturi ta’ ħżin tal-ilma bil-għan li jiġi evitat li jkun hemm 
estrazzjoni tal-ilma meta l-fluss ambjentali jkun aktar baxx mil-limitu ffissat.

Fl-aħħar nett l-awtoritajiet Spanjoli ddikjaraw li l-approvazzjoni aħħarija għall-proġett tal-
“Ampliación de la Estación de esquí de Cerler” għadha ma ngħatatx u li għad m’hemmx data 
fissa għall-bidu tax-xogħlijiet. Fit-8 ta’ Mejju 2012, il-promutur talab li l-validità tad-DIA tiġi 
estiża (inizjalment għal perjodu ta’ sentejn li jiskadi fit-30 ta’ Diċembru 2012), liema talba 
qed tiġi studjata mill-awtoritajiet kompetenti.

Konklużjonijiet
Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda raġuni biex 
tikkonkludi, attwalment, li d-dispożizzjonijiet tad-Direttivi tal-VIA, dwar l-Għasafar u dwar 
il-Ħabitats ma ġewx irrispettati.

Fir-rigward tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, il-Kummissjoni tfakkar li kienu nbdew proċeduri 
ta’ ksur kontra Spanja f’Ġunju 2010, talli naqset li tadotta u tirrapporta lill-Kummissjoni l-
Pjan tal-Ġestjoni tal-Baċini tax-Xmajjar għad-distrett tal-baċin tax-xmara Ebro, fost l-oħrajn.

5. Risposta tal-Kummissjoni (II), li waslet fid-29 ta’ Novembru 2013

Fil-Komunikazzjoni preċedenti tagħha, il-Kummissjoni infurmat lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet li ma sabet l-ebda raġuni biex tikkonkludi li d-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 85/337/KEE1, id-Direttiva dwar l-Għasafar 2009/147/KE2 u d-Direttiva dwar il-
Ħabitats 92/43/KEE3 ma ġewx irrispettati. 

Fir-rigward tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma4, il-Kummissjoni tfakkar li kienu nbdew 
                                               
1 ĠU L 26, 28.01.2012 (verżjoni kkodifikata tad-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima tal-
effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif emendata).

2 Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 
dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi. ĠU L 20/7, 26.1.2010.

3 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat 
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).

4 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li 
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proċeduri ta’ ksur kontra Spanja f’Ġunju 2010, talli naqset li tadotta u tirrapporta lill-
Kummissjoni l-Pjan tal-Ġestjoni tal-Baċini tax-Xmajjar għad-distrett tal-baċin tax-xmara 
Ebro, fost l-oħrajn. 

In-nuqqas ta’ Spanja li tissodisfa dan l-obbligu – bl-eċċezzjoni tad-Distrito Fluvial de Cataluña 
ġie kkonfermat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fis-sentenza reċenti tagħha tal-
4 ta’ Ottubru 2012 (il-Każ C-403/11, Il-Kummissjoni vs Spanja).

Il-Kummissjoni indirizzat talba lill-awtoritajiet Spanjoli biex jippreżentaw il-miżuri li ttieħdu 
biex ikun hemm konformità mat-termini tas-sentenza, jiġifieri l-adozzjoni tal-Pjanijiet tal-
Ġestjoni tal-Baċiri tax-Xmajjar pendenti (inkluż il-Pjan tal-Ġestjoni tal-Baċir tax-Xmara Ebro).

Fir-rigward tal-ksur potenzjali li jikkonċerna l-Abbozz ta’ Pjan Idroloġiku għall-baċir tax-
xmara Ebro, huwa biss wara l-adozzjoni u r-rappurtar tal-Pjan tal-Ġestjoni tal-Baċir tax-
Xmara għal dak il-baċir li l-Kummissjoni se tkun kapaċi tanalizza l-konformità tiegħu mar-
rekwiżiti tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u dawk tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, u jekk ikun 
meħtieġ, tieħu azzjoni.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni qed tieħu l-passi kollha biex tiżgura li Spanja tadotta u timplimenta l-Pjanijiet 
tal-Ġestjoni tal-Baċiri tax-Xmajjar, inkluż dak għall-Baċir tal-Ebro.

                                                                                                                                                  
tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 
22.12.2000, p. 1-73). Id-Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva 2009/31/KE (ĠU L 140,
5.6.2009, p. 114).


