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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0818/2009, imressqa minn Juana Salome Fernández Cobo, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, dwar il-qtugħ ta’ siġar fil-belt ta’ Jaén fl-Andalusija

1. Sommarju tal-petizzjoni

 Il-petizzjonanta tilmenta li l-muniċipalità ta’ Jaén qed twaqqa’ s-siġar biex tibni l-linji tat-
tramm, bl-użu ta’ fondi mill-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Il-petizzjonanta tilmenta dwar il-qtugħ ta’ siġar li għandhom ħafna żmien fit-toroq tal-belt ta’ 
Jaén, fil-Komunità Awtonoma ta’ Andalucía, minħabba l-bini tas-sistema l-ġdida tat-trasport 
bit-tramm li se tiġi ffinanzjata mill-fondi tal-UE.

Fl-opinjoni tal-petizzjonanta, dawn ix-xogħlijiet kellhom ikunu ppjanati aħjar sabiex jiġi 
evitat il-qtugħ tas-siġar f’belt fejn diġà hemm nuqqas ta’ siġar u fejn huma bżonjużi ħafna 
speċjalment minħabba l-klima ta’ nixfa u nuqqasijiet frekwenti fit-tul ta’ xita. 

L-ewwel nett, għandu jiġi nnutat li l-petizzjonanta ma tirreferix għal xi ksur possibbli ta’ 
dispożizzjoni speċifika tal-liġi ambjentali tal-Unjoni Ewropea.

L-informazzjoni li ġiet ipprovduta mill-petizzjonanta dwar l-ispeċi tas-siġar ma tinkludix 
evidenza li s-siġar affettwati huma speċi ta’ interess Komunitarju kif imniżżel fl-annessi tad-
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Direttiva 92/43/KEE1 (id-Direttiva tal-Ħabitats). Il-Kummissjoni tinnota wkoll li m’hemmx 
Siti ta’ Importanza Komunitarja (SCI) li huma parti min-Netwerk ta’ Natura 2000 fl-
estensjoni tal-belt ta’ Jaén. 

Id-Direttiva 85/337/EEC2, kif emendata mid-Direttiva 97/11/KE3 u d-Direttiva 2003/35/KE4, 
(magħrufa bħala l-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali jew id-Direttiva EIA) tistabbilixxi
dispożizzjoni għall-istudju dwar l-impatt ambjentali  ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati. Id-
Direttiva EIA tiddistingwi bejn l-hekk imsejħa proġetti tal-Anness I li għandhom ikunu 
dejjem suġġetti għal proċedura EIA u l-proġetti tal-Anness II, għal-liema, l-Istati Membri 
għandhom jiddeterminaw, permezz ta’ eżami każ b’każ, u/jew limiti massimi jew kriterji 
stabbiliti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi, jagħmlux EIA.

Għalhekk, il-proċedura EIA hija mandatorja għall-proġetti inkluzi f’Anness I. Għall-proġetti 
inklużi f’Anness II, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw, qabel jingħata l-permess għall-
iżvilupp, jekk dawn jistax ikollhom effetti sinifikattivi fuq l-ambjent, b’konsiderazzjoni għall-
kriterji rilevanti għall-għażla stabbiliti fl-Anness III tad-Direttiva EIA.

Il-proġetti tal-linji tat-tramm jaqgħu taħt l-Anness II (10) (h) tad-Direttiva EIA.  Madankollu, 
il-petizzjonanta ma tipprovdi l-ebda informazzjoni biex ikun jista’ jiġi determinat jekk il-
proġett inkwistjoni ġiex suġġett għal EIA.
Finalment, skont l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, l-ebda fondi tal-UE mhuma 
previsti għal proġett ta’ linja tat-tramm fil-belt ta’ Jaén.

Konklużjonijiet

L-informazzjoni sottomessa mill-petizzjonanta ma pprovdiet l-ebda evidenza ta’ ksur tad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Ħabitats u d-Direttiva EIA. Il-Kummissjoni, għalhekk, 
mhux beħsiebha tkompli tinvestiga din il-kwistjoni.
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