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Suġġett: Petizzjoni 0258/2010, imressqa minn J.RQ.B.,  ta’ ċittadinanza Spanjola, 
dwar attivitajiet ta’ xogħol f’barrieri f’Erro, Navarra

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għal deċiżjoni mill-awtoritajiet Navarri biex jawtorizzaw il-ftuħ 
ta’ barriera f’żona li tagħmel parti min-netwerk ta’ Natura 2000 u klassifikata bħala SCI 
(Monte Alduide ES 2200019). Huwa jindika li l-użu tas-sit u l-linji gwidi ta’ mmaniġġjar ma 
jikkunsidrawx operazzjonijiet ta’ stħarriġ fir-rigward tal-barriera.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Ġunju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.

Il-petizzjonant jesprimi l-oppożizzjoni tiegħu għall-proġett ta’ ħolqien ta’ barriera miftuħa fil-
muniċipju ta’ Valle de Erro fil-Komunità Awtonoma (“foral”) ta’ Navarra, Spanja.

Skont il-petizzjonant, dan il-proġett se jħalli impatt negattiv gravi fuq is-Sit ta’ Importanza 
Komunitarja (SCI) “Monte Alduide (ES 2200019)”, inkluż fin-netwerk Natura 2000, u fuq iż-
Żona Importanti tal-Għasafar (IBA) 085, “Roncesvalles-Irati Sierra de Abodi”.

Il-petizzjonant hemeż id-Deċiżjoni1 tad-Direttur tad-Dipartiment tal-Kwalità Ambjentali li 

                                               
1 Resolución 997/2009, de 29 de diciembre, del Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la que se 
concede la Autorización de Afecciones Ambientales para el Proyecto de accesos y emplazamientos de la 3.ª 
campaña de sondeos en Legua Acotada (Zilbeti, Valle de Erro), promovido por Magnesitas Navarras, S.A. (B.O. 
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biha nħarġet l-approvazzjoni fir-rigward tal-impatt ambjentali għall-proġett, li jinvolvi aċċess 
għas-sit kif ukoll pożizzjonijiet għat-tielet ringiela ta’ boreholes f’Legua Acotada (Zilbeti, 
Valle de Erro), li huma sponsorjati mill-kumpanija Magnesitas Navarras, S.A.

Il-Kummissjoni eżaminat l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta fid-dawl tal-liġi tal-
UE li tista’ tapplika f’dan il-każ.

Id-Direttiva 85/337/KEE1 kif emendata (magħrufa bħala d-Direttiva tal-Istima tal-Impatt 
Ambjentali jew Direttiva EIA) tagħmel dispożizzjonijiet dwar it-twettiq ta’ EIA għal ċerti 
proġetti pubbliċi u privati.  Id-Direttiva EIA tiddistingwi bejn l-hekk imsejħa proġetti tal-
Anness I, li jridu dejjem jitwettqu suġġetti għall-proċedura EIA, u l-proġetti tal-Anness II, 
fejn l-Istati Membri jiddeterminaw permezz ta’ eżaminazzjoni każ b’każ, u/jew livelli minimi 
jew kriterji stipulati fil-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar it-traspożizzjoni jekk proġett ikunx 
suġġett għal EIA.

Ta’ min jinnota li skont il-karatteristiċi tiegħu, jista’ jkun li dan il-proġett jaqa’ fil-qasam ta’ 
applikazzjoni tal-punt 19 tal-Anness I tad-Direttiva: “Il-barrieri u x-xogħol fil-minjieri 
miftuħa fejn il-wiċċ tal-art jaqbeż il-25 ettaru”, jew jista’ jkun inkluż fil-punt 2 a) tal-Anness 
II tad-Direttiva: “Barrieri, minjieri miftuħa u l-estrazzjoni tal-pit (proġetti mhux inklużi fl-
Anness I)”.

Il-proċedura EIA tiżgura li l-konsegwenzi ambjentali tal-proġetti jiġu identifikati u evalwati 
qabel ma tingħata l-approvazzjoni mill-awtorità kompetenti.

F’dak li jirrigwarda d-Direttivi tal-UE dwar in-natura (id-Direttiva tal-Għasafar 79/409/KEE2

u d-Direttiva tal-Ħabitats 92/43/KEE3), ta’ min jinnota li dawn huma applikabbli fil-każ li l-
proġett inkwistjoni jista’ jħalli effett sinifikanti fuq kwalunkwe sit tan-Natura 2000. Jekk dan 
ikun il-każ, il-proċedura EIA tista’ tkun għodda utli biex jiġu applikati s-salvagwardji tal-
Artikolu 6 tad-Direttiva tal-Ħabitats.

Skont l-informazzjoni disponibbli, l-attivitajiet ta’ tħaffir ta’ boreholes ġew approvati. 
Madankollu, għall-proġett tal-barriera miftuħa, dan jinsab fi stadju preliminari u l-awtoritajiet 
kompetenti għadhom ma tawx il-kunsens tagħhom għall-iżvilupp.  L-awtoritajiet kompetenti 
għad għandhom iwettqu l-EIA meħtieġa għall-barriera u jieħdu deċiżjoni fir-rigward tal-
effetti ta’ dan il-proġett fuq is-sit ikkonċernat u fuq l-ispeċijiet protetti fil-qafas tad-Direttiva 
tal-Ħabitats.  Il-Kummissjoni tqis li l-proċedura EIA mwettqa għal dan il-proġett tipprovdi l-
qafas adegwat biex il-pubbliku jesprimi l-osservazzjonijiet u t-tħassib tiegħu dwar dan il-
proġett u l-alternattivi possibbli.

                                                                                                                                                  
Navarra n. 18, 9/02/2010)

1 Id-Direttiva 85/337/KEE (ĠU L 175, 05.07.1985) kif emendata bid-Direttiva 97/11/KE (ĠU 
L 073, 14.03.1997), id-Direttiva 2003/35/KE (ĠU L 156, 25.06.2003) u d-Direttiva 
2009/31/KE (ĠU L 140, 05.06.2009).

2  ĠU L 103, 25.04.1979. Ikkodifikata permezz tad-Direttiva 2009/147/KE (ĠU L 20, 
26.01.2010)
3  OJ L 206, 22.07.1992
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Bħala konklużjoni, il-Kummissjoni tifhem li l-proġett tal-barriera miftuħa jinsab fi stadju 
preliminarju u li l-awtoritajiet kompetenti għadhom ma ħadux deċiżjoni finali dwaru. 
Għaldaqstant, ma jidhirx li hemm ksur tal-liġi ambjentali tal-UE, u l-Kummissjoni bħalissa 
ma tistax tagħti segwitu ulterjuri għal dan il-każ.

4. Risposta (RIV) tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2011.

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Is-servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw l-informazzjoni addizzjonali pprovduta mill-
petizzjonant fid-dawl tal-liġi ambjentali tal-UE li tista’ tkun applikabbli għal dan il-każ.

Skont il-petizzjonant, l-awtoritajiet kompetenti taw il-kunsens tagħhom għall-iżvilupp għall-
proġett ta’ barriera miftuħa, adottat fit-13.12.20101. Il-proġett tal-barriera kien is-suġġett ta’ 
konsultazzjoni pubblika, u ġiet iffinalizzata proċedura tal-EIA bid-Dikjarazzjoni tal-EIA, 
adottata fis-26.11.20102. 

L-awtoritajiet kompetenti wettqu l-proċess tal-EIA meħtieġ għall-barriera u ħadu deċiżjoni 
fir-rigward tal-effetti ta’ dan il-proġett fuq is-Sit ta’ Importanza Komunitarja (SCI) 
ES 2200019 “Monte Alduide”, magħżul skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Ħabitats3. 

F’dan is-sens, id-Dikjarazzjoni tal-EIA turi li l-proġett mhux se jkollu impatt sinifikanti fuq 
is-sit imsemmi. Fiha hemm spjegati miżuri speċifiċi ta’ mitigazzjoni u ta’ prevenzjoni biex 
jiġi mminimizzat l-impatt ta’ dan il-proġett fuq l-ispeċi u t-tipi ta’ ħabitats li hemm fiż-żona 
tal-proġett.

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.

Konklużjonijiet 

Skont l-informazzjoni addizzjonali pprovduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni ma tistax 
tidentifika ksur tal-liġi ambjentali tal-UE f’dan il-każ. Għalhekk, il-Kummissjoni, m’għandha 
l-ebda element biex tibdel il-konklużjonijiet inizjali tagħha.

                                               
1 Ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Gvern ta’ Navarra, nru 1, tat-03.01.2011
2 Ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Gvern ta’ Navarra, nru 159, tal-31.12.2010
3 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE, tal-21 ta’ Mejju 1992, dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-
fawna u l-flora selvaġġa. Ġ.U. L 206 tat- 22.07.1992


