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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1501/2009, imressqa minn Roque Leal Carretero, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, dwar it-triq proġettata li taffettwa l-park tal-annimali selvaġġi ta’ Sierra 
Norte viċin Sivilja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li xogħol fuq it-triq sekondarja A-455 fil-muniċipalità ta’ Constantina 
jaffettwa b’mod ħażin żona ta’ konservazzjoni li reċentement ġiet magħżula bħala riżerva 
bijosferika fi Sierra Norte viċin Sivilja. Huwa jgħid ukoll li din se tgħaddi tul passaġġ għall-
bhejjem li jinsab f’art mhux għall-bini. Mid-dokumentazzjoni mehmuża jirriżulta li 
informazzjoni dwar il-proġett saret disponibbli għall-pubbliku, li sar stħarriġ dwar l-impatt 
ambjentali u li l-proġett qed jirċievi finanzjament mill-ERDF.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

Il-Kummissjoni eżaminat l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant fid-dawl tal-liġi tal-
Unjoni Ewropea (UE) li tista’ tkun applikabbli għal dan il-każ. Jirriżulta li l-informazzjoni 
dwar il-proġett diġà saret disponibbli għall-pubbliku fil-qafas ta’ proċedura ta’ Stima tal-
Impatt Ambjentali (EIA). L-Istima EIA ġiet adottata bid-Deċiżjoni tal-21.02.2008 tal-Uffiċċju 
Provinċjali ta’ Sivilja tal-Ministeru Reġjonali tal-Ambjent. Barra minn hekk, dan il-proġett 
qed jirċievi l-fondi mill-Fond ta’ Żvilupp Reġjonali Ewropew (FEŻR).
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Ta’ min jiġi nnutat li d-Direttiva 85/337/KEE1, kif emendata bid-Direttiva 97/11/KE2, id-
Direttiva 2003/35/KE3 u d-Direttiva 2009/31/KE4 (magħrufa bħala d-Direttiva tal-Istima tal-
Impatt Ambjentali jew id-Direttiva EIA), tagħmel dispożizzjonijiet biex issir EIA għal ċerti 
proġetti pubbliċi u privati.

Id-Direttiva EIA tiddistingwi bejn l-hekk imsejħa proġetti tal-Anness I, li dejjem għandhom 
ikunu suġġetti għall-proċedura EIA, u l-proġetti tal-Anness II, fejn l-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw permezz ta’ eżami każ b’każ u/jew limiti minimi jew kriterji stipulati fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali ta’ traspożizzjoni jekk il-proġett għandux ikun suġġett għal EIA 
permezz ta’ proċedura li tissejjaħ skrining. Meta jiġi mwettaq eżami każ b’każ, jew jiġu 
stabbiliti limiti minimi jew kriterji, għandhom jitqiesu l-kriterji rilevanti tal-għażla stipulati fl-
Anness III tad-Direttiva. Dawn jinkludu l-karatteristiċi tal-proġett, fejn jinsab u l-karatteristiċi 
tal-impatt potenzjali.

Il-proġetti tat-toroq huma koperti miż-żewġ Annessi I u II (l-Anness II ikopri dawk mhux 
inklużi fl-Anness I).

Fir-rigward tad-Direttivi tan-Natura tal-UE (id-Direttiva tal-Għasafar 2009/147/KE5 u d-
Direttiva tal-Ħabitats 92/43/KEE6), ta’ min jiġi nnutat li jkunu applikabbli jekk il-proġett 
inkwistjoni jistax ikollu effett sinifikanti fuq kwalunkwe sit ta’ Natura 2000. F’tali każijiet, il-
proċedura EIA tista’ tkun għodda importanti biex tapplika r-rekwiżiti u s-salvagwardji tal-
Artikolu 6 tad-Direttiva tal-Ħabitats.

Iż-żona affettwata minn dan il-proġett intgħażlet mill-Awtoritajiet Spanjoli bħala Żona ta’ 
Protezzjoni Speċjali (SPA) skont id-Direttiva tal-Għasafar u hija Sit ta’ importanza 
Komunitarja (SCI) skont id-Direttiva tal-Ħabitats, bl-isem u l-kodiċi ES0000053 “Sierra 
Norte”, li jappartieni għan-Netwerk Natura 2000.

Finalment, ta’ min jiġi nnutat li l-Kummissjoni m’għandha l-ebda setgħa biex tintervieni fir-
rigward tas-sistema legali ta’ protezzjoni tal-passaġġi għall-bhejjem. Din il-kwistjoni hija 
koperta biss mil-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru. Jekk il-petizzjonant jixtieq jikkontesta l-
impatt fuq dawn il-passaġġi, ikollu jagħmel użu mill-mezzi ta’ rimedju li tipprovdi għalihom 
il-liġi Spanjola.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet kompetenti Spanjoli informazzjoni dwar konformità 
mar-rekwiżiti relevanti skont il-liġi ambjentali tal-UE. B’mod partikolari, il-Kummissjoni 
talbet lill-awtoritajiet Spanjoli jgħidulha kif applikaw id-dispożizzjonijiet tal-EIA u d-Direttivi 
tan-Natura f’dan il-każ.

                                               
1  ĠU L 175, 05.07.1985
2  ĠU L 073, 14.03.1997
3  ĠU L 156, 25.06.2003
4  ĠU L 140, 05.06.2009
5  ĠU L 20, 26.1.2010
6  ĠU L 206, 22.07.1992
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Il-Kummissjoni se żżomm infurmat lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet fil-każ li jkun hemm 
żviluppi oħra.

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-8 ta' Ottubru 2010.

Il-Kummissjoni eżaminat l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant fid-dawl tad-dritt tal-
Unjoni Ewropea (UE) li taf tkun applikabbli għall-każ tiegħu. Bil-għan li tifhem b'mod sħiħ 
id-dettalji tal-każ, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet kompetenti Spanjoli informazzjoni 
dwar konformità mar-rekwiżiti relevanti skont il-liġi ambjentali tal-UE.

Madankollu, il-Kummissjoni dehrilha li r-risposta tal-awtoritajiet Spanjoli ma kienx fiha 
informazzjoni dettaljata dwar l-implimentazzjoni adegwata tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6 
tad-Direttiva tal-Ħabitats1, 92/43/KEE.

Ta' min jinnota li ż-żona affettwata minn dan il-proġett intgħażlet mill-Awtoritajiet Spanjoli 
bħala Żona ta' Protezzjoni Speċjali (SPA) skont id-Direttiva tal-Għasafar u hija Sit ta' 
importanza Komunitarja (SCI) skont id-Direttiva tal-Ħabitats, bl-isem u l-kodiċi ES0000053 
"Sierra Norte", li jappartieni għan-Netwerk Natura 2000. Għaldaqstant, il-Kummissjoni għal 
darb'oħra sejra titlob lill-awtoritajiet Spanjoli jivverifikaw il-mod kif id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 6 tad-Direttiva tal-Ħabitats qegħdin jiġu implimentati f'dan il-każ.

F'risposta għal talba separata għal informazzjoni, l-awtoritajiet Spanjoli spjegaw lill-
Kummissjoni li dan il-proġett ma ntgħażilx għall-FEŻR jew għal konfinanzjamenti oħra tal-
UE. F'dan l-istadju, tlesta biss id-disinn tal-proġett u ġie ffinanzjat totalment mill-baġit 
reġjonali tal-gvern tal-Andalusija. L-akkwist pubbliku għadu ma sarx u l-eżekuzzjoni tal-
proġett għadu ma bediex.

5.       Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fid-9 ta' Diċembru 2010

Bħala riżultat tat-talba ulterjuri min-naħa tal-Kummissjoni għal informazzjoni dettaljata bil-
għan li tiġi verifikata l-implimentazzjoni adegwata tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6 tad-
Direttiva tal-Ħabitats2, l-awtoritajiet Spanjoli bagħtu rapport ieħor imħejji mis-"Servicio de 
Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente en Sevilla". Dan ir-rapport juri implimentazzjoni adegwata tad-Direttiva tal-
Ħabitats, wara li aċċerta, fil-proċedura EIA, li l-proġett mhuwiex se jaffettwa ħażin l-integrità 
tas-siti Natura 2000 ikkonċernati. L-informazzjoni fornuta f'żewġ okkażjonijiet mill-
awtoritajiet Spanjoli, turi ottemperanza mad-dritt ambjentali tal-UE.

Għaldaqstant, il-Kummissjoni tikkonkludi li ma jissussisti l-ebda ksur u għalqet l-
investigazzjoni.

                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992
2  Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa (ĠU L 206, 22.07.1992).


