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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0461/2006, imressqa minn Antonio Morales Mendez (ta' 
nazzjonalita' Spanjola), f'isem Ayuntamento de Aguimes (Aguimes, Spanja), 
dwar il-ksur tad-Direttivi tal-KE 85/337, 92/43 u 79/409 min-naħa ta' proġett 
iffinanzjat mill-ERDF li għandu l-għan li jkabbar il-port ta' Arinaga (Gran 
Kanarja, Spanja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, is-Sindku tal-Belt ta' Aguimes, isostni li t-twettiq ta' proġett iffinanzjat mill-
ERDF li għandu l-għan li jkabbar il-port ta' Arinaga (Gran Kanarja, Spanja) se jirriżulta fi 
ksur serju tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-KE, speċjalment id-Direttivi tal-KE 85/337, 92/43 u 
79/409. Huwa iqis li l-evalwazzjoni ta' l-impatt ambjentali ma saritx kif suppost minħabba li 
injorat l-impatt negattiv tal-proġett fuq speċi mħarsa fiż-żona. Il-petizzjonant jitlob lill-
Parlament biex jieħu azzjoni sabiex iwaqqaf l-implimentazzjoni tal-proġett

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 31 Ottubru 2006. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar is-17 ta' April 2008.

I. Il-petizzjoni
Il-petizzjonant joġġezzjona għat-tkabbir ippjanat tal-port ta' Arinaga (Gran Kanarja, Spanja) li 
probabbli jkollu impatt fuq ambjenti naturali u speċi mħarsa.   Isostni li l-awtoritajiet ma 
evalwawx kif suppost l-impatt tal-proġett fuq xi speċi importanti u fuq l-abitat, bħal 
pereżempju s-"Seagrass meadows", li jinsabu fi ħdan il-Bajja ta' Arinaga u fil-Bajja ta' 
Formas eżatt ħdejn is-Sit ta' Interess Komunitarju "Playa del Cabrón" (ES7010053). Il-
petizzjonant isostni li anki jekk dawn iż-żoni huma lil hinn mill-fruntieri ta' l-SIC, dawn 
misshom, fuq il-bażi tal-valur naturali tagħhom, ġew inklużi fl-SIC msemmija qabel.  Skond 
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il-petizzjonant, anki l-alternattivi li setgħu jħallu impatt anqas qawwi ma ġewx meqjusa.
Il-petizzjonant jemmen ukoll li l-proġett jista' jwassal għal effetti negattivi għal speċi 
prijoritarji li jinsabu fl-Anness IV tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, bħal pereżempju l-"Caretta 
caretta" u l-"Green sea turtle". Huwa jsemmi wkoll l-effett probabbli fuq l-IBA (Żona ta' l-
Għasafar Importanti) nru 351, li ma ġietx ikklassifikata bħala SPA mill-awtoritajiet Kanarji, 
fir-rigward ta' l-għasafar imħarsa mniżżla fl-Anness I tad-Direttiva dwar l-Għasafar.

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

Il-Kummissjoni hija konxja bil-kwistjonijiet u l-argumenti mqajma mill-petizzjonant, li kienu 
wkoll is-suġġett ta' ilment imressaq lill-Kummissjoni.  

Apparti r-reġistrazzjoni ta' l-ilment, (Nru 2004/4430), mill-istess petizzjonant, il-Kummissjoni 
wettqet investigazzjoni rigward il-konformità ta' l-Awtoritajiet Spanjoli ma' l-obbligi tal-
Komunità, skond id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta' April 1979 dwar il-
konservazzjoni ta' l-għasafar selvaġġi1 ("id-Direttiva dwar l-Għasafar"), id-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali kif ukoll 
tal-fawna u l-flora 1 ("id-Direttiva dwar il-Ħabitats") u l-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-
27 ta' Ġunju 1985 dwar l-evalwazzjoni ta' l-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati dwar l-
ambjent2 ("id-Direttiva ta' l-EIA"), fir-rigward tal-proġett li għandu jkabbar il-Port ta' Arinaga 
(Gran Kanarja). 
Sabiex ikunu evalwati l-kwistjonijiet imqajma mill-ilment, il-Kummissjoni għamlet 
rappreżentazzjonijiet lill-awtoritajiet Spanjoli fir-rigward tal-mod kif il-liġi Komunitarja 
applikabbli ġiet applikata għall-proġett. 

L-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet Spanjoli kkonfermat li l-evalwazzjoni ambjentali 
fir-rigward tat-tkabbir tal-port saret mill-awtoritajiet kompetenti u li alternattivi għall-proġett 
ġew meqjusa.  L-evalwazzjoni msemmija hawn fuq ma setgħatx tidentifika impatti sinifikanti, 
li jirriżultaw mill-proġett, fl-SIC msemmija qabel.  

L-awtoritajiet Spanjoli pprovdew ukoll tagħrif dwar ir-raġunijiet ornitoloġiċi l-għaliex ma 
kklassifikawx partijiet mill-IBA Nru 351 bħala Żona ta' Ħarsien Speċjali (SPA) skond id-
Direttiva dwar l-Għasafar. 
Apparti dan l-ispeċi preżenti fl-IBA nru 351 huma meqjusa bħala rappreżentati tajjeb fiż-żoni 
kklassifikati fl-SPA mill-Awtoritajiet Kanarji.
Minħabba dan li ngħad hawn fuq, il-Kummissjoni hija tal-fehma li ma ebda ksur tal-liġi 
ambjentali tal-Komunità ma ġie identifikat.
Fit-28 ta' Ottubru 2005, il-Kummissjoni konsegwentement infurmat lil min ressaq l-ilment bl-
intenzjoni tagħha li tagħlaq l-investigazzjoni u tatu xahar biex jikkumenta. Min ressaq l-
ilment bagħat it-tweġiba tiegħu fil-21 ta' Diċembru 2005. Wara li ġew eżaminati l-argumenti 
mressqa minn min ressaq l-ilment, il-Kummissjoni kkunsidrat li ma ġew identifikati ebda 
elementi ġodda li jippermettu lill-Kummissjoni  biex tkompli ulterjorment l-investigazzjoni 
tal-fajl. 

                                               
1 ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1-18
2 ĠU L 206 22.07.1992 p.7
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III. Konklużjonijiet

Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni kkunsidrat li l-argumenti tal-petizzjonant diġà kienu 
eżaminati fil-qafas ta' l-investigazzjoni ta' l-ilment tiegħu. Il-Kummissjoni kkunsidrat li ebda 
indikazzjoni addizzjonali li twassal għall-identifikazzjoni ta' ksur tal-liġi ambjentali rilevanti 
tal-Komunità ma ġiet ippruvata. 


