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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0338/2010, imressqa minn T.F.T., ta’ nazzjonalità Spanjola, f’isem 
il-‘Plataforma por la defensa de los valles verdes’, dwar faċilitajiet ta’ ġbir 
tal-ilma u tħaffir ta’ bjar fi ‘Sierra de Cazorla’, park tal-annimali slavaġ 
f’Segura y las Villas, Jaén

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti wrew tħassib dwar l-impatt negattiv, fuq l-ilma tal-pjan fil-park naturali ta’ 
Sierra de Cazorla, tat-tħaffir ta’ bjar fil-qafas tal-proġett tat-tisqija fuq skala wiesgħa, għall-
qligħ privat, ta’ 654 ettaru ta’ msaġar taż-żebbuġ, li qed jiġi ppjanat mill-assoċjazzjoni għat-
tisqija ta’ Beas del Segura. Il-bjar qed jitħaffru f’post iddikjarat żona protetta għall-annimali 
slavaġ mill-Gvern Andalusjan fl-1986 u nnominat bħala Riżerva Bijosferika mill-UNESCO. 
Il-petizzjonanti jsostnu li qed jinkisru kemm il-leġiżlazzjoni Komunitarja, inklużi d-Direttiva 
tal-Ħabitats (peress li s-sit SCI ES 0000035 jifforma parti min-netwerk Natura 2000) u d-
Direttiva 79/409/KEE (peress li dik iż-żona hija żona ta’ protezzjoni speċjali tal-għasafar) kif 
ukoll il-leġiżlazzjoni nazzjonali, inklużi l-Pjan Idroloġiku għall-Guadalquivir u l-pjan ta’ 
ġestjoni tal-park tal-annimali slavaġ ta’ Sierra de Cazorla.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-1 Lulju 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-petizzjoni titratta l-approvazzjoni ta’ proġett tat-tisqija ta’ 654 ettaru fil-provinċja ta’ Jaén 
b’ilma li ġej mill-Park Naturali ta’ Sierras de Cazorla, f’Segura y las Villas. Skont il-
petizzjonanti, l-impatt tal-ġbir tal-ilma minn riżorsi idroloġiċi tal-Park Naturali, li huwa wkoll 
sit tan-Natura 2000, ma ġiex evalwat b’mod adegwat. L-impatt tal-faċilitajiet l-oħra li 
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jakkumpanjawh u li jridu jinbnew fi ħdan il-konfini tas-sit (kejbils tal-elettriku fl-arja) lanqas 
ma ġew evalwati kif suppost. Il-petizzjonanti jgħidu li d-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni 
ambjentali Ewropea: id-Direttiva tal-Ħabitats 92/43/KE1, id-Direttiva dwar l-Għasafar
2009/147/KE 2  u d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma 2000/60/KE3 ma ġewx rispettati. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Is-sit ES0000035, “Sierras de Cazorla Segura y las Villas”, intgħażel bħala żona ta’ 
importanza Komunitarja skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Ħabitats u bħala żona ta’ 
protezzjoni speċjali skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-Għasafar. Id-Direttiva tal-
Ħabitats titlob (Artikoli 6.3 u 6.4) li kull proġett li aktarx ikollu impatt negattiv fuq siti bħal 
dawn għandu jiġi soġġett għal stima. Fid-dawl tal-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom jaqblu ma’ tali pjan biss wara li jiġi żgurat li mhux se 
jkollu effett negattiv fuq l-integrità tas-sit. Id-dispożizzjonijiet li jinsabu fl-Artikolu 6(4) tad-
Direttiva tal-Ħabitats 92/43/KEE 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.

Skont l-informazzjoni disponibbli, l-istima tal-impatt ambjentali ta’ dan il-proġett ma turix li 
saret stima adegwata tal-impatt tiegħu fuq il-valuri ekoloġiċi li wasslu għall-għażla ta’ dan is-
sit.

Konklużjonijiet

Għaldaqstant, il-Kummissjoni ser tikkuntattja lill-awtoritajiet Spanjoli biex tevalwa jekk 
ġewx rispettati d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Ħabitats u d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV) , li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011.

Il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Spanjoli jipprovdu informazzjoni dettaljata dwar l-
evalwazzjoni tal-impatt tal-ġbir tar-riżorsi tal-ilma kif ukoll dwar l-impatt tal-faċilitajiet 
relatati (li se jinbnew fis-sit stess, bħala linja tal-enerġija fl-arja).

L-eżami tat-tweġiba ta’ Spanja, madankollu wassal għal mistoqsijiet ġodda u l-ħtieġa għal 
iktar informazzjoni rigward il-konformità tal-valutazzjoni li twettqet bid-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva tal-Ħabitats.

Konsegwentement, il-Kummissjoni talbet iktar informazzjoni dettaljata mill-awtoritajiet 
Spanjoli.

                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992
2 Id-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
3 Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li 
tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma. ĠU L 327, 
22.12.2000.


