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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1394/2007 ,ippreżentata mis-Sur Miguel Angel Gea Rifá, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, dwar l-impatt detrimentali tal-faċilitajiet sportivi ppjanati tal-ilma li 
għandhom jinbnew f’Caño de la Barreta, qrib El Rompido (Cartaya, Andalucia)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jisfida l-intenzjoni tal-awtoritajiet ta’ Andalusija li jibnu faċilitajiet sportivi tal-
ilma f’Caño de la Barreta, qrib El Rompido (Cartaya, Huelva, Andalusija). Skont il-
petizzjonant, il-proġett, li għandu l-għan li jiddisinja mill-ġdid il-faċilitajiet tal-Klabb Náutico 
Río Piedras, ma kienx previst la fil-Pjan Ġenerali ta’ Urbaniżmu ta’ Cartaya lanqas fil-Pjan
Territorjali Urban ta’ Andalusija. Il-petizzjonant isostni li l-faċilitajiet ippjanati jmorru lil hinn 
minn kwalunkwe disinn raġonevoli mill-ġdid tal-infrastrutturi oriġinali u li jaffettwaw b’mod 
serju lill-ekosistema ta’ Río Piedras.  Il-petizzjonant iqis li dan il-proġett jikkontradixxi l-
proposta tal-awtoritajiet ta’ Andalusija li z-zona ta’ Caño de la Barreta tkun inkluża fin-
netwerk Natura 2000.       

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ April 2009.

Il-Kummissjoni tinnota li l-post fejn huma maħsuba li jsiru l-faċilitajiet ġodda tal-port 
qiegħed fil-konfini tas-Sit ta’ Importanza Komunitarja (SCI) ES6150028 “Estuario del Río 
Piedras” li jmiss mas-SCI ES6150006 “Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompido”. 
Iż-żewġ siti ġew proposti mill-awtoritajiet Spanjoli bħala siti ta’ importanza Komunitarja taħt 
id-Direttiva tal-Ħabitats1.

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 92/43/KE tal-21 ta’ Mejju 1992, dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat 
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa.  Ġ.U. L 206 tat-22.07.1992.
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Il-Kummissjoni tikkunsidra li jista’ jkun utli li wieħed ifakkar l-obbligi tal-Artikoli 6(3) u 6(4) 
tad-Direttiva tal-Ħabitats 92/43/KEE, li tistabbilixxi li kull pjan jew proġett li mhux marbut 
direttament ma’ jew li ma hux meħtieġ għat-tmexxija tas-sit iżda li x’aktarx se jkollu effett 
sinifikanti fuqu, jew b’mod individwali jew inkella flimkien ma’ xi pjanijiet jew proġetti oħra, 
għandu jkun soġġett għal evalwazzjoni xierqa tal-implikazzjonijiet tiegħu għas-sit in vista tal-
għanjiet ta’ konservazzjoni tas-sit. Fl-isfond tar-riżultati ta’ din l-evalwazzjoni u skont id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Ħabitats, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jaqblu dwar 
il-pjan jew il-proġett biss wara li jkunu żguraw li dan ma jaffettwax ħażin l-integrità tas-sit 
konċernat.  

Il-Kummissjoni ma tafx dwar il-pjanijiet li qed jirreferi għalihom il-petizzjonant. Skont l-
informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, dawn il-pjanijiet għad iridu jiksbu l-approvazzjoni 
mill-awtoritajiet reġjonali u lokali.

Konklużjonijiet

Skont l-informazzjoni li rċeviet il-Kummissjoni, l-awtoritajiet kompetenti għadhom iridu 
japprovaw il-proġett għall-faċilitajiet ġodda tal-port u għadha ma ttieħdet l-ebda deċiżjoni 
finali fir-rigward ta’ dan il-proġett. Il-Kummissjoni tinnota li f’dan l-istadju ma hemm xejn li 
juri li r-rekwiżiti stabbiliti fid-Direttivi dwar il-Ħabitat ma ġewx rispettati.  Għaldaqstant, il-
Kummissjoni mhijiex se tieħu miżuri oħra sakemm ma jkunx hemm fatti ġodda.


