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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0905/2009, imressqa minn Fernando Moreno Gonzáles, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, f’isem l-Ecologistas en Acción, rigward possibilità ta’ 
ksur tad-Direttivi tal-Ħabitats u n-Natura 2000 minħabba rixtelli bil-
fildiferru tal-ingiegeż li jaqta’ fil-Park Nazzjonali ta’ Saja-Besaya

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant kiteb lill-awtoritajiet Spanjoli - iżda ma rċieva ebda risposta - biex jipprotesta 
kontra rixtelli bil-fildiferru tal-ingiegeż li jaqta’ li ġie mpoġġi fil-Park Nazzjonali Saja-Besaya 
fuq il-bażi li dawn it-tip ta’ rixtelli jipprevienu l-libertà tal-moviment tas-selvaġġina. L-
Ecologistas en Acción jallegaw li l-limitazzjoni ta’ postijiet tat-tnissil għas-selvaġġina 
eventwalment jipperikolaw l-eżistenza ta’ ċerta speċi u għandha impatt negattiv fuq il-
pajsaġġ, b’kontravenzjoni mad-Direttivi tal-Ħabitats u n-Natura 2000.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddenunzja l-proġett ta’ tpoġġija ta’ rixtelli bil-fildiferru tal-ingiegeż li jaqta’ 
fil-Parque Natural Saja-Besaya. Il-petizzjonant jilmenta li dawn ir-rixtelli huma 
f’kontravenzjoni mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Ħabitats, 92/43/KEE1 u 
jikkompromettu s-Sit ta’ Importanza Komunitarja “Río Viaña”. Il-petizzjonant ikkuntattja 
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diversi amministrazzjonijiet reġjonali, però ma rċieva l-ebda tweġiba mingħandhom.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni tinnota li s-siti ES1300021 “Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo” u 
ES1300020 “Río Saja” ġew proposti mill-awtoritajiet Spanjoli bħala siti ta’ interess 
Komunitarju skont id-Direttiva tal-Ħabitats. Madankollu, fin-netwerk Natura 2000, m’hemm 
l-ebda sit li jismu “Rio Viaña”.

Il-Kummissjoni tikkunsidra li jista’ jkun utli jekk jitfakkru l-obbligi li jirriżultaw mill-Artikoli 
6(3) u 6(4) tad-Direttiva Ħabitats li tgħid 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 suġġett għal evalwazzjoni xierqa tal-implikazzjonijiet tiegħu għas-sit in vista tal-
għanijiet ta’ konservazzjoni tas-sit. Fid-dawl tal-konklużjonijiet ta’ tali evalwazzjoni u skont 
id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Ħabitats, l-awtoritajiet nazzjonali 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 mhijiex konxja dwar il-proġett tar-rixtelli li jirreferi għalih il-petizzjonant. L-
informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant ma tinkludi l-ebda evidenza tal-effetti probabbli li 
l-proġett jista’ jkollu fuq l-integrità tan-netwerk tan-Natura 2000 u lanqas fuq it-tipi ta’ 
ħabibtat naturali u speċi ta’ interess Komunitarju li wasslu għall-ħatra ta’ dawn is-siti bħala 
Siti ta’ Importanza Komunitarja.

Konklużjonijiet

L-informazzjoni pprovduta mhix biżżejjed biex jiġi evalwat jekk jistax ikun hemm ksur tad-
Direttiva tal-Ħabitats. Il-Kummissjoni, għalhekk, f’dan l-istadju, ma tistax tieħu aktar azzjoni 
jekk il-petizzjonant ma jipprovdix aktar informazzjoni estensiva.


