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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0542/2010 imressqa minn José Ramón Tolosa González, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, dwar il-footbridge pjanat f’Mongas, Pasaia

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-footbridge pjanat, billi jsostni li se jaffettwa l-għoljiet tal-
madwar u l-uċuħ tal-blat li jagħmlu parti min-netwerk tan-Natura 2000 (SCI ES 120014).

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Settembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Frar 2011.

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-proġett ta’ footbridge fis-SCI ES2120014 “Ulia” fil-
muniċipalitajiet ta’ Donosti u Pasaia fir-Reġjun Basque. Il-passaġġ (700 m) se jinbena fis-sit 
ta’ importanza Komunitarja msemmi hawn fuq, parallel ma’ tarf l-irdum. Il-petizzjonant 
jallega li għandha ssir stima tal-impatt tal-proġett dwar il-ħabitats u l-ispeċi ta’ interess 
komunitarju li huma preżenti fis-sit. Il-petizzjonant jistqarr li l-amministrazzjoni provinċjali 
(Diputación Foral de Gipuzkoa) għandha tagħti opinjoni dwar il-proġett ukoll.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni tinnota li s-sit ta’ Importanza Komunitarja ES2120014 “Ulia”, ġie approvat 
skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, 92/43/KEE1. Għalhekk, l-awtoritajiet 
                                               
1 Id-direttiva tal-Kunsill 92/43/KE tal-21 ta’ Mejju 1992, dwar il-konservazzjoni tal-habitat 
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa.  ĠU  L 206 of 22.07.1992.
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kompetenti għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti tal-Artikolu 6 ta’ din id-direttiva jitwettqu fir-
rigward tas-sit Natura 2000 imsemmija qabel u, abbażi tal-evalwazzjoni msemmija, 
jiddeċiedu jekk il-proġett jistax jitkompla u jekk iva, skont liema kundizzjonijiet u b’liema 
salvagwardji fejn ikun meħtieġ.

Skont l-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni tinnota li l-proġett inkwistjoni kien suġġett 
għal proċedura ta’ stima tal-impatt ambjentali, f’konformità mal-leġiżlazzjoni Spanjola li 
tittrasponi d-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt Ambjentali (EIA)1. L-awtoritajiet kompetenti 
Spanjoli diġà ħarġu stqarrija favur l-istima tal-impatt ambjentali (DIA) għall-proġett (ir-
Riżoluzzjoni tal-Ministeru għall-Ambjent, ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Istat tal-14 ta’ 
Mejju 20102). 

Bħala riżultat tal-proċedura tal-istima tal-impatt ambjentali, din l-istqarrija turi li ġew 
ikkunsidrati diversi alternattivi rigward l-effetti possibbli ta’ dan il-proġett fuq is-sit u saret 
ukoll konsultazzjoni pubblika. L-amministrazzjonijiet li pparteċipaw fil-konsultazzjoni huma 
elenkati u s-sommarji tal-argumenti tagħhom huma inklużi. L-istima tal-impatt ambjentali 
tniżżel bid-dettall l-impatt li hu mistenni għall-ispeċi u l-ħabitats ta’ interess Komunitarju, li 
jinsabu fis-sit, u tistabbilixxi l-miżuri ta’ taffija li għandhom jintlaħqu, sabiex jitnaqqas l-
impatt, u l-kundizzjonijiet li x-xogħol ta’ kostruzzjoni għandu jsir taħthom.

Konklużjonijiet

Skont dawn iċ-ċirkustanzi, jidher li l-awtoritajiet Spanjoli adottaw il-miżuri rekwiżiti biex jiġi 
protett is-sit ta’ Natura 2000 kkonċernat. Il-Kummissjoni, għalhekk, m’għandha l-ebda raġuni 
li tikkunsidra li l-azzjonijiet meħuda sal-lum il-ġurnata mhumiex kompatibbli mar-rekwiżiti 
legali stabbiliti mid-Direttiva tal-Ħabitats u mid-Direttiva dwar l-EIA.

                                               
1 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, p. 40, kif emendata bid-Direttivi 97/11/KE u 
2003/35/KE.
2 BOE 118 tal-14/05/2010. http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/14/pdfs/BOE-A-2010-7770.pdf


