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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1469/2009, ippreżentata minn Juan José Pajarón, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, dwar il-qerda tal-ħajja tal-pjanti tal-baħar minħabba t-tkabbir tal-marina 
ta’ Campomanes f’Altea, Alicante

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar il-qerda tal-ħajja tal-pjanti tal-baħar mimlija posidonia, li 
hija speċi protetta ta’ flora tal-baħar skont it-termini tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, u l-
ekosistema protetta tal-baħar l-oħra minħabba t-tkabbir tal-Marina ta’ Campomanes f’Altea.
Għalkemm is-sindku preċedenti kien talab sabiex il-pjanta terġa’ titħawwel wara li titkabbar 
il-marina, is-sindku l-ġdid jirrifjuta li jagħmel dan skont il-petizzjonant u għalhekk huwa 
jitlob li f’qiegħ il-baħar terġa’ titħawwel il-posidonia u li l-iskart u l-irdim estensiv u l-ġebel li 
ġej mill-bini tal-marina l-ġdida, li qiegħed jeqred is-sit naturali, jitneħħa minn qiegħ il-baħar.
Ir-regolamenti tal-UE dwar il-bijodiversità qed jiġu injorati u l-Kumitat qed jintalab jinvestiga 
dan l-abbuż iktar fil-fond.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 Jannar 2010. 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-petizzjonant isostni li l-espansjoni tal-port ta' Campomanes jista' jeqred b'mod irreversibbli 
parti sinifikanti tas-saffi ta' posidonia li jeżistu fiż-żona. L-awtoritajiet lokali kienu ftiehmu li 
jittrapjantaw dawn il-pjanti akkwatiċi biex inaqqsu kemm jista' jkun l-impatt tat-tkabbir tal-
port. Il-petizzjonant jiddikjara li l-awtoritajiet lokali ma onorawx dan l-impenn, li saħansitra 
kien obbligu legali. 
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Is-saffi ta' posidonia (Posidonion oceanicae: speċi ta' ħaxixa tal-baħar endemika għall-Baħar 
Mediterran) huma ħabitat li jingħata prijorità u li huwa inkluż fl-Anness I tad-Direttiva 
92/43/KEE dwar il-Ħabitats1, u li huwa preżenti fis-Sit ta' Importanza Komunitarja 
ES5213021 "Serra Gelada i Litoral de la Marina Bai". Dan is-sit ġie propost mill-awtoritajiet 
Spanjoli bħala sit ta' importanza Komunitarja skont id-Direttiva 92/43/KE dwar il-Ħabitats. Il-
port imsemmi fil-petizzjoni huwa biswit dan is-sit u għalhekk, x'aktarx li s-sit jiġi affettwat 
mill-proġett.

Skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, kull pjan jew proġett li mhuwiex marbut 
direttament ma' jew li mhuwiex meħtieġ għall-ġestjoni tas-sit iżda li x'aktarx li jkollu effett 
fuqu, kemm jekk individwalment kif ukoll jekk flimkien ma' pjanijiet jew proġetti oħra, 
għandu jkun suġġett għall-valutazzjoni xierqa tal-implikazzjonijiet tiegħu għas-sit fid-dawl 
tal-objettivi ta' konservazzjoni tas-sit. Fid-dawl tal-konklużjonijiet ta' tali valutazzjoni u skont 
id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jaqblu 
ma' dan il-pjan jew proġett biss wara li jkunu aċċertaw ruħhom li ma jkunx se jkollu effetti 
negattivi fuq l-integrità tas-sit ikkonċernat. Id-dispożizzjonijiet li jinsabu fl-Artikolu 6(4) tad-
Direttiva 92/43/KEE dwar il-Ħabitats jikkostitwixxu forma ta' sistema ta' derogi, fejn jiġu 
stabbiliti ċ-ċirkustanzi li fihom il-pjanijiet u l-proġetti li jkollhom effetti negattivi jistgħu jew 
ma jistgħux jiġu permessi.

Min-naħa l-oħra, għandu jkun innutat li anke d-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt Ambjentali 
(EIA) jista' japplika f'dan il-każ. Fil-fatt, id-Direttiva 85/337/KEE2 dwra l-EIA (kif emendata 
bid-Direttiva 97/11/KE3 u bid-Direttiva 2003/35/KE4) tipprevedi t-twettiq ta' EIA għal ċerti 
proġetti pubbliċi u privati. Id-Direttiva dwar l-EIA tiddistingwi bejn l-hekk imsejħa proġetti 
tal-Anness I li dejjem iridu jkunu suġġetti għal proċedura ta' stima tal-impatt ambjentali u 
proġetti tal-Anness II fejn l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw, permezz ta' eżami każ 
b'każ, u/jew permezz ta' limiti minimi jew kriterji stabbiliti mill-Istat Membru fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali li tittrasponi d-Direttiva, jekk il-proġett għandux ikun suġġett għal stima tal-impatt 
ambjentali. 

F'dan il-każ, il-"marini" huma koperti bl-Anness II, taħt il-proġetti ta' turiżmu u divertiment, 
fil-punt 12(b). Meta jsir eżami każ b'każ jew meta jiġu stabbiliti limiti minimi jew kriterji, 
għandhom jitqiesu l-kriterji ta' għażla rilevanti stabbiliti fl-Anness III. Dawn jinkludu l-
karatteristiċi tal-proġett, il-post fejn se jsir u l-karatteristiċi tal-impatt potenzjali.

Il-proċedura tal-EIA tiżgura li l-konsegwenzi ambjentali ta’ proġetti jiġu identifikati u 
vvalutati qabel ma l-awtorità kompetenti tagħti l-awtorizzazzjoni (magħrufa bħala l-kunsens 
għall-iżvilupp). L-awtoritajiet pubbliċi u ambjentali jistgħu jagħtu l-opinjoni tagħhom u jridu 
jitqiesu r-riżultati kollha tal-konsultazzjonijiet. Il-pubbliku għandu wkoll imbagħad ikun 
mgħarraf dwar il-kontenut tal-kunsens għall-iżvilupp.  Għandu jkun innutat li l-proċedura tal-
EIA tista' anke tkun għodda biex jiġu applikati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6 tad-Direttiva 
                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat 
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa.  ĠU L 206, 22.07.1992.
2  Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent. ĠU L 175, 5.7.1985. 
3  ĠU L 073, 14.3.1997.
4  ĠU L 156, 25.6.2003.
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dwar il-Ħabitats.

Permezz ta' lment dwar il-konservazzjoni tat-tip ta' ħabitat naturali tas-saffi ta' posidonia, il-
Kummissjoni rċeviet informazzjoni dwar is-sitwazzjoni tas-saffi ta' posidonia u dwar proġetti 
li jistgħu jkunu ta' theddida għalihom fil-baċir Mediterran. It-trapjant tal-posidonia ġie propost 
bħala miżura ta' kumpens għall-proġett ta' tkabbir tal-marina Luis Campomanes fid-
Dikjarazzjoni dwar l-Impatt Ambjentali. Din il-miżura kienet is-suġett ta' kontroversja kbira 
minħabba r-rata baxxa ta' sopravivenza tal-ispeċijiet trapjantati. L-organizzazzjonijiet 
ambjentali ġabru biżżejjed evidenza xjentifika tan-nuqqas ta' suċċess ta' din il-miżura u talbu 
b'insistenza li jitwaqqfu x-xogħlijiet ta' tkabbir tal-marina (li twaqqfu bħala miżura ta' 
prekawzjoni minn Novembru 2006 flimkien mal-attivitajiet ta' trapjant). Skont l-
informazzjoni disponibbli, l-awtorizzazzjoni tat-tkabbir tal-marina Luis Campomanes f'Altea 
kienet suġġetta għal proċess ġudizzjarju fil-Qorti l-Għolja tar-Reġjun ta' Valencia. Is-sentenza 
tal-Qorti, li ngħatat fl-1 ta' Frar 2010, irrevokat ir-riżoluzzjoni li awtorizzat it-tkabbir tal-port 
Luis Campomanes f'Altea. Billi issa l-proġett mhuwiex awtorizzat li jsir, il-miżuri ta' 
kumpens ma jistgħux jiġu infurzati.

Billi l-awtoritajiet ġudizzjarji jew amministrattivi nazzjonali huma primarjament responsabbli 
mill-iżgurar tal-infurzar tal-liġi tal-UE fi Spanja u billi issa ħadu deċiżjoni rigward it-tkabbir 
tal-proġett għall-marina Luis Campomanes, il-Kummissjoni mhux biħsiebha tieħu azzjoni 
ulterjuri rigward dan il-proġett sakemm ma jitressqux fatti ġodda.

Il-Kummissjoni se tkompli timmonitorja s-sitwazzjoni rigward il-konservazzjoni xierqa tat-tip 
ta' ħabitat naturali tas-saffi ta' posidonia.


