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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0492/2010, imressqa minn José Enrique Sanz Salvador, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, f’isem ‘Arca Ibérica’, dwar it-tnixxif ta’ art 
mistagħdra f’Benicassim, Castellón

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar it-tnixxif tal-art mistagħdra ‘Quadro de Santiago’ fil-
provinċja ta’ Castellón, bi ksur tad-Direttiva 97/62/KE. Skont il-petizzjonant, il-fatt li ż-żona 
mhix inkluża fil-lista tal-artijiet mistagħdra fir-reġjun ta’ Valenzja u li mhix koperta mill-
Konvenzjoni ta’ Ramsar ifisser li qed tiġi trattata bħala art disponibbli għall-urbanizzazzjoni u 
li għaldaqstant mhi qed tittieħed l-ebda azzjoni biex tiġi kkonservata. Madankollu, fid-9 ta’ 
Frar 2010, wara t-tnixxif tal-artijiet mistagħdra, il-Qorti Suprema ordnat waqfien provviżorju 
tax-xogħlijiet fuq il-korsa tal-golf maħsuba f’Benicassim. Il-petizzjonant qed jitlob li ż-żona 
tiġi inkluża fil-lista ta’ żoni ta’ konservazzjoni tal-artijiet mistagħdra ta’ Valenzja u Ramsar 
sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-għasafar li jpassu u li qed ibejtu. Huwa jitlob li din iż-żona 
tiġi ddikjarata Sit ta’ Importanza Komunitarja (SIC) u li din issir parti min-netwerk tan-Natura 
2000, filwaqt li jipprovdi xhieda minn numru ta’ professuri tal-università. Huwa qed jitlob 
ukoll li jiġi skonnettjat l-impjant tal-ippumpjar f’Coviles li jintuża biex inixxef iż-żona.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Settembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-13 ta’ Jannar 2011.

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-ħsara kkawżata lill-art mistagħdra ta’ “Quadro de Santiago” 
minħabba x-xogħol ta’ tnixxif li qed jitwettaq.
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Il-petizzjonant jilmenta li l-objettiv tax-xogħol ta’ tnixxif huwa li din l-art mistagħdra tinbidel 
f’korsa tal-golf. Għalkemm il-Qorti Suprema ta’ Spanja ħarġet inġunzjoni biex jiġi sospiż il-
pjan għall-korsa tal-golf, l-attivitajiet ta’ tnixxif għadhom għaddejjin.

Il-petizzjonant isostni li ż-żona għandha biżżejjed valur naturali biex tiġi protetta u jitlob li ż-
żona tiġi ddikjarata sit tan-Natura 2000, kif ukoll li x-xogħol ta’ tnixxif jiġi sospiż.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

In-netwerk Natura 2000 huwa stabbilit skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KE1 dwar il-
konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (id-Direttiva dwar il-
Ħabitats). L-għażla taż-żoni skont id-Direttiva tal-Ħabitats issir fi stadji abbażi tal-kriterji 
xjentifiċi rilevanti stipulati fid-Direttiva. L-ewwel nett, dawn jinvolvu l-identifikazzjoni ta’ 
żoni adegwati (Siti ta’ Importanza Komunitarja – SCIs) mill-Istati Membri u l-preżentazzjoni 
tagħhom lill-Kummissjoni u l-evalwazzjoni tagħhom fil-livell tar-reġjun bijoġeografiku 
rilevanti biex tiġi żgurata rappreżentazzjoni suffiċjenti fi ħdan in-netwerk tal-ħabitats u l-
ispeċijiet protetti. Is-siti magħżula b’dan il-mod huma inklużi f’lista Komunitarja ta’ siti 
adottati mill-Kummissjoni; imbagħad l-Istati Membri għandhom l-obbligu li jieħdu l-miżuri 
kollha neċessarji ta’ protezzjoni u ġestjoni biex jinżammu jew jiġu riġenerati l-valuri ta’ 
konservazzjoni tas-siti. Bl-istess mod, skont id-Direttiva dwar l-Għasafar2, siti adegwati (Żoni 
ta’ Protezzjoni Speċjali - SPAs) huma identifikati u klassifikati direttament mill-Istati Membri 
abbażi ta’ kriterji ornitoloġiċi rilevanti biex tkun possibbli protezzjoni adegwata tal-ħabitats 
kritiċi ta’ għasafar selvaġġi kif titlob id-direttiva.

Kif stipolat fil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar in-natura li ssemiet hawn fuq, u kif ġie kkonfermat 
mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja f’bosta każijiet, l-għażla tas-siti għan-netwerk tan-Natura 
2000 għandha ssir biss fuq il-bażi ta’ kriterji xjentifiċi rilevanti. F’diversi okkażjonijiet, il-
Kummissjoni ħadet l-azzjonijiet legali neċessarji biex tinforza l-obbligu tal-Istati Membri li 
jagħżlu, unikament abbażi ta’ kriterji ornitoloġiċi, l-iktar siti adegwati bħala SPAs u li 
jipproteġu l-ispeċijiet tal-għasafar fiż-żona rispettiva. 

Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-Għasafar, ir-Renju ta’ Spanja ġie 
kkundannat mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-kawża C-235/04 (fir-rigward ta’, inter alia, 
ir-reġjun ta’ Valenzja) għan-nuqqas tiegħu li jikklassifika biżżejjed siti SPA biex jipprovdi 
protezzjoni għall-ispeċijiet kollha tal-għasafar elenkati fl-Anness I tad-Direttiva dwar l-
Għasafar. Bħala segwitu għal din is-sentenza, ir-Renju ta’ Spanja lesta l-estensjoni tan-
netwerk tal-SPAs f’Novembru 2009. Il-każ ingħalaq peress li issa l-Kummissjoni tikkunsidra 
li t-tkabbir tan-netwerk tal-SPAs fi Spanja jipprovdi biżżejjed protezzjoni lill-ispeċijiet kollha 
tal-għasafar elenkati fl-Anness I tad-Direttiva dwar l-Għasafar.  

                                               
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 tat-22.07.1992.
2  Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 
dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 20/7, 26.1.2010) li tikkodifika d-Direttiva
tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 
103, 25.4.1979).
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Fir-rigward tad-Direttiva dwar il-Ħabitats u l-protezzjoni tat-tipi tal-ispeċijiet u l-ħabitats ta’ 
interess Komunitarju, il-Kummissjoni ma identifikat l-ebda insuffiċjenza fir-reġjun 
bijoġeografiku Mediterranju fir-rigward tat-territorji tar-reġjun ta’ Valenzja.

Konklużjonijiet

Ladarba r-Renju ta’ Spanja ssodisfa l-obbligi tiegħu fir-rigward tad-Direttivi tal-UE 
msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tipprevedi azzjoni ulterjuri f’dan 
l-istadju.


