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AVVIŻ LILL-MEMBRI
Suġġett: Petizzjoni 1779/2008, imressqa minn Maximina Canseco Prieto, ta’ 

ċittadinanza Spanjola, f’isem il-Partit Soċjalista ta’ Galizia, flimkien ma’ 
żewġ firem oħra, dwar il-kostruzzjoni proġettata ta’ awtostrada fil-wied tax-
Xmara Lor, f’Lugo, fi Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti joġġezzjonaw għad-deċiżjoni li l-A-76 (Ponferrada-Monforte-Orense) 
tingħadda mill-wied tax-Xmara Lor. Attwalment, il-proġett qed jiġi eżaminat mill-pubbliku 
(Ġurnal Uffiċjali Spanjol 215, tal-5.9.2008) u l-petizzjonanti ppreżentaw diversi 
oġġezzjonijiet dwar din ir-rotta. Huma tal-fehma li r-rotta magħżula mill-Ministeru għax-
Xogħlijiet Pubbliċi (Río Lor 2) se jkollha impatt kbir fuq l-ambjent (Direttiva tal-Ħabitats) u 
fuq il-baċir tax-Xmara Lor, kif ukoll fuq l-ispeċjijiet tal-annimali selvaġġi li jkunu għaddejjin 
mill-inħawi. Sussegwentement, qegħdin jitolbu l-adozzjoni ta’ rotta Lor 3 li jkollha impatt 
ħafna iżgħar fuq l-ambjent u li tkun iktar kompatibbli mal-iżvilupp tal-ispeċjijiet tal-annimali 
selvaġġi fil-wied.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ April 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

“Il-petizzjonanti joġġezzjonaw għar-rotta pproġettata tal-awtostrada A-76 (Ponferrada-
Monforte-Orense) fir-rigward tal-medda tat-triq li se tgħaddi mill-wied tax-Xmara Lor, fil-
provinċja ta’ Lugo, fil-Komunità Awtonoma ta’ Galizia, fi Spanja.

Dan il-proġett huwa promoss mill-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi. Il-petizzjonanti huma 
mħassba dwar l-impatt negattiv li jista’ jkollu dan il-proġett fuq l-ambjent naturali, fuq il-
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pajsaġġ u fuq il-popolazzjoni lokali. Prinċipalment, huma joġġezzjonaw għal “Río Lor-2” li 
oriġinarjament intagħżlet mill-promotur.

Il-Kummissjoni eżaminat l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanti fid-dawl tal-liġi 
Komunitarja li tista’ tkun applikabbli f’dan il-każ.

Id-Direttiva 85/337/KEE1, kif emendata mid-Direttivi 97/11/CE2 u 2003/35/CE3, magħrufa 
bħala d-Direttiva dwar l-Istudju tal-Impatt Ambjentali jew id-Direttiva ‘EIA’, tistabbilixxi 
dispożizzjonijiet għat-twettiq ta’ EIA għal ċerti proġetti pubbliċi u privati.

Id-Direttiva ‘EIA’ tiddistingwi bejn il-proġetti magħrufa bħala dawk tal-Anness I, li dejjem 
għandhom ikunu soġġetti għal proċedura EIA, u l-proġetti magħrufa bħala dawk tal-Anness 
II, għal liema proġetti l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw permezz ta’ eżami każ każ, 
u/jew limiti minimi jew kriterji stabbiliti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali ta’ traspożizzjoni jekk il-
proġett għandux ikun soġġett għal EIA. Il-proġetti għall-awtostradi huma inklużi fil-punt 7 b) 
tal-Anness I tad-Direttiva, u għalhekk huwa obbligatorju li jsir EIA.

Il-proċedura EIA tiżgura li l-konsegwenzi ambjentali tal-proġetti jiġu identifikati u evalwati 
qabel ma tingħata awtorizzazzjoni mill-awtorità kompetenti. Il-pubbliku jista’ jesprimi l-
opinjoni tiegħu, u għandhom jiġu kkunsidrati l-konsultazzjonijiet kollha. Il-pubbliku għandu 
jiġi infurmat ukoll bil-kontenut tal-awtorizzazzjoni.

Fir-rigward tad-Direttivi dwar in-Natura (id-Direttiva dwar l-Għasafar 79/409/KEE u d-
Direttiva dwar il-Ħabitats 92/43/KEE4), f’każ li jkun hemm il-possibilità li l-proġett imsemmi 
jkollu effetti ħżiena fuq sit li jappartieni lin-Netwerk Natura 2000, is-salvagwardji tal-
Artikolu 6 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats ikunu applikabbli f’dan il-każ. Ta’ min wieħed 
jinnota li l-proċedura EIA tista’ tkun għodda utli sabiex jiġu applikati r-rekwiżiti tad-Direttiva 
dwar il-Ħabitats.

Skont l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanti, jidher li kien hemm fażi ta’ 
konsultazzjoni pubblika fir-rigward ta’ dan il-proġett, iżda mhuwiex ċar jekk il-proċedura 
EIA saritx diġà. Sabiex ikunu jafu d-dettalji tal-każ u sabiex jinvestigaw il-kwestjonijiet 
imqajma f’din il-petizzjoni, is-servizzi tal-Kummissjoni bagħtu ittra lill-awtoritajiet Spanjoli 
fejn talbuhom informazzjoni dwar il-konformità mar-rekwiżiti relevanti skont il-liġi 
ambjentali tal-KE.

Il-Kummissjoni talbet informazzjoni mingħand l-awtoritajiet kompetenti Spanjoli dwar il-
konformità mar-regoli li japplikaw f’dan il-każ fil-qafas tal-liġi ambjentali tal-KE. B’mod 
partikolari, il-Kummissjoni staqsiet lill-awtoritajiet Spanjoli kif applikaw id-dispożizzjonijiet 
tal-EIA u tad-Direttiva dwar il-Ħabitats.
Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar kwalunkwe żviluppi 
oħra f’dan il-każ.

                                               
1 ĠU L 175, 5.7.1985.
2 ĠU L 073, 14.3.1997.
3 ĠU L 156, 25.6.2003.
4 ĠU L 206, 22.07.1992
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4. Risposta tal-Kummissjoni (RIV), li waslet fid-29 ta’ Marzu 2011.

Fil-komunikazzjoni preċedenti, il-Kummissjoni kellha l-okkażjoni li tinforma lill-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar il-liġi ambjentali tal-Unjoni Ewropea li tista’ 
tiġi applikata f’dan il-każ.  B’mod partikolari, l-obbligi li jirriżultaw mid-Direttivi 
85/337/KEE1 (id-Direttiva dwar l-Istudju tal-Impatt Ambjentali), 79/409/KEE2 (id-Direttiva 
dwar l-Għasafar) u 92/43/KEE3 (id-Direttiva dwar il-Ħabitats).

L-Artikolu 2.1 tad-Direttiva 85/337/KEE jistipola li proġetti li aktarx ikollhom effetti 
sinifikattivi fuq l-ambjent minħabba inter alia, in-natura, il-kobor u l-post tagħhom, 
għandhom ikunu sottomessi għal proċedura tat-talba tal-awtorizzazzjoni u stima fir-rigward 
tal-effetti tagħhom qabel ma jingħataw din l-awtorizzazzjoni.  Il-proġetti għall-awtostradi 
huma inklużi fil-punt 7 b) tal-Anness I tad-Direttiva, u għalhekk huwa obbligatorju li dawn 
ikunu sottomessi għal proċedura ta’ studju tal-impatt ambjentali.  Il-pubbliku kkonċernat, kif 
ukoll l-awtoritajiet kompetenti differenti, inklużi l-awtoritajiet ambjentali, għandu jkollhom l-
opportunità li jesprimu l-opinjoni tagħhom.  Ir-riżultati kollha tal-konsultazzjonijiet għandom 
jiġu kkunsidrati. Sussegwentement, il-pubbliku għandu jkun mgħarraf b’mod adegwat.

Il-proċedura tal-istudju tal-impatt ambjentali, skont id-Direttiva 85/337/KEE, tista’ tintuża 
wkoll għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6 tad-Direttiva dwar il-
Ħabitats.  Fil-fatt, jirriżulta li l-proġett attwali tal-awtostrada jista’ jkollu impatt fuq in-
netwerk Natura 2000 u għaldaqstant huwa indispensabbli li ssir evalwazzjoni adegwata f’dan 
il-każ.

Ta’ min wieħed jinnota li l-promotur ta’ dan il-proġett huwa l-Ministeru għax-Xogħlijiet 
Pubbliċi u t-Trasport (Ministerio de Fomento), jiġifieri l-amministrazzjoni ġenerali tal-Istat.  
Skont l-informazzjoni disponibbli, bħalissa għaddejja proċedura formali tal-istudju tal-impatt 
ambjentali għal dan il-proġett tal-awtostrada.

Ta’ min wieħed isemmi li, skont il-leġiżlazzjoni Spanjola li tittrasponi d-Direttiva 
85/337/KEE, il-proċedura tal-istudju tal-impatt ambjentali tispiċċa mad-deċiżjoni li tittieħed 
mill-awtorità ambjentali magħrufa bħala d-dikjarazzjoni ta’ impatt ambjentali (DIA).  
Ovvjament, din id-DIA tinħareġ qabel ma tingħata l-awtorizzazzjoni possibbli għall-proġett 
inkwestjoni.

Minn dan il-każ jirriżulta li l-fażi tal-konsultazzjonijiet bejn l-amministrazzjonijiet kompetenti 
differenti għadha għaddejja.  Wara l-opinjoni tal-awtoritajiet ambjentali tal-Komunità 
awtonoma ta’ Galizia li huma responsabbli mill-ħarsien tan-natura, il-Ministeru tal-ambjent 
talab iktar informazzjoni mingħand il-promotur.  Għaldaqstant, il-Ministeru tal-Ambjent 
għadu ma ħariġx id-dikjarazzjoni ta’ impatt ambjentali għall-proġett inkwestjoni.

Konklużjoni

                                               
1 Direttiva 85/337/KEE kif emendata mid-Direttivi 97/11/KE, 2003/35/KE u 2009/31/KE. ĠU L 175, 
05.07.1985; ĠU L 73, 14.03.1997; ĠU L 156, 25.06.2003; ĠU L 140, 05.06.2009.
2  Konsolidata permezz tad-Direttiva 2009/147/KE, ĠU L 20, 26.01.2010
3  Id-Direttiva 92/43/KEE.  ĠU L 206, 22.07.1992.
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Bħalissa l-awtoritajiet Spanjoli qed japplikaw id-dispożizzjonijiet li jinsabu fid-direttivi 
ambjentali applikabbli tal-KE. Bħalissa għaddejja proċedura ta’ studju ta’ impatt ambjentali għal 
dan il-proġett.  L-awtoritajiet Spanjoli għadhom ma ħadux deċiżjoni dwar din il-kwestjoni.  
Għalhekk, l-analiżi tal-każ ma kkonkludietx li kien hemm ksur tal-liġi Komunitarja dwar l-
ambjent f’dan l-istadju.

5. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2011 (REV II)

Skont l-informazzjoni disponibbli, bħalissa għadha għaddejja l-proċedura ta’ valutazzjoni tal-
impatt ambjentali għal dan il-proġett tal-awtostrada A-76 (Ponferrada-Monforte-Orense) tal-
Majjistral ta’ Spanja.  L-awtoritajiet Spanjoli għadhom ma ħadux deċiżjoni dwar din il-
kwistjoni.

Għalhekk mill-fajl jidher li l-awtoritajiet Spanjoli kompetenti qed japplikaw id-
dispożizzjonijiet li jinsabu fid-direttivi ambjentali applikabbli.


