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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1456/2008, imressqa mis-Sinjura Maria Luisa Rivera Alvarez, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, f’isem l-Asociación de Vecinos Val do Reblo, Arnado 
León, dwar l-impatt detrimentali tal-barrieri tal-lavanja fil-miftuħ li qed 
joperaw b’mod illegali fil-villaġġ ta’ Arnado (Oencia, Leon)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta titlob lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni mal-awtoritajiet Spanjoli 
relevanti sabiex jingħalqu l-barriera tal-lavanja fil-miftuħ li qed jaħdmu b’mod illegali fil-
villaġġ ta’  Arnado (Oencia, Leon). Skont il-petizzjonanta l-attività tal-barrieri għamlu ħsara li 
ma tistax tissewwa lid-djar li jinsabu qribhom kif ukoll lill-muniċipalità kollha ta’ Oencia. Il-
petizzjonanta tinnota li l-ekosistema unika li teżisti fil-Valle del Rio Selmo li jinsab f’Oencia 
u li hija mħarsa mil-leġiżlazzjoni Spanjola wkoll se tiġi affettwata serjament minn dawn  il-
barrieri. Il-petizzjonanta ssostni li l-barrieri ma waqqfux l-attività tagħhom minkejja l-fatt li l-
awtoritajiet reġjonali għarfu li dawn qed joperaw b’mod illegali. Skont il-petizzjonanta, dawn 
il-barrieri qegħdin jaħdmu abbażi ta’ permessi illegali maħruġa mill-muniċipalità ta’ Oencia.
Il-petizzjonanta, li l-manuvri politiċi tagħha fuq livell nazzjonali ma rnexxilhomx jipprovdu 
soluzzjoni, titlob lill-Parlament Ewropew sabiex jinvestiga l-kwistjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanta titlob li jingħalqu l-barrieri tal-lavanja fil-miftuħ li qegħdin jaħdmu 
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illegalment fil-villaġġ ta’ Arnaldo, fil-muniċipalità ta’ Oencia, fil-provinċja ta’ Leon, 
Komunità Awtonoma ta’ Castillla y Leon, fi Spanja.

Skont il-petizzjonanta, l-attività tal-barrieri għamlet ħsara li ma tistax tissewwa lid-djar li 
jinsabu qribhom kif ukoll lill-muniċipalità kollha ta’ Oencia. Hija tenfasizza li din l-attività 
qed taffettwa ħażin l-ekosistema ta’ Valle del Río Selmo, billi ssostni li dawn il-barrieri 
qegħdin jaħdmu abbażi ta’ permessi illegali maħruġa mill-muniċipalità ta’ Oencia. Barra 
minn hekk, hija tiddikjara li aktarx hemm pjanijiet biex jikber dan l-isfruttament, u tgħid li l-
awtoritajiet reġjonali mhuma jagħmlu xejn biex jevitaw din is-sitwazzjoni.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni eżaminat l-informazzjoni provduta mill-petizzjonanta fid-dawl tal-liġi tal-
Komunità Ewropea (KE) li tista’ tapplika għal dan il-każ.

Id-Direttiva 85/337/KEE1, kif emendata mid-Direttiva 97/11/KE2 u d-Direttiva 2003/35/KE3, 
(magħrufa bħala d-Direttiva tal-Istudju tal-Impatt Ambjentali jew id-Direttiva tal-EIA) 
tagħmel dispożizzjonijiet dwar it-twettiq ta’ EIA għal ċerti proġetti pubbliċi u privati.

Id-Direttiva tal-EIA tiddistingwi bejn il-proġetti magħrufin tal-Anness I, li dejjem għandhom 
ikunu soġġetti għall-proċedura tal-EIA; u l-proġetti tal-Anness II fejn l-Istati Membri 
għandhom jiddeċiedu permezz ta’ studju każ b’każ, u/jew permezz ta’ limiti jew kriterji 
stabbiliti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi jekk proġett għandux ikun soġġett għal EIA.
Meta jsir studju każ b’każ, jew jiġu stabbiliti limiti jew kriterji, għandhom jitqiesu l-kriterji 
relevanti tal-għażla stabbiliti fl-Anness III tad-Direttiva. Dawn jinkludu l-karatteristiċi tal-
proġett, il-post fejn se jsir u l-karatteristiċi tal-impatt potenzjali.

Għalhekk, għall-proġetti inklużi fl-Anness I, il-proċedura tal-EIA hija obbligatorja.
Għall-proġetti inklużi fl-Anness II l-Istati Membri għandhom jiddeċiedu, qabel ma jinħareġ il-
kunsens għal żvilupp, jekk dawn hux se jkollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent.

Għandu jiġi nnutat li “Il-barrieri u l-minjieri open-cast” huma inkużi, bħala proġetti ta’ 
industrija estrattiva, fil-punt 2a) fl-Anness II tad-Direttiva tal-EIA. Huwa wkoll importanti li 
wieħed jinnota li skont il-punt 13 tal-Anness II, l-estensjoni tal-proġetti eżistenti elenkati fl-
Anness I jew fl-Anness II li diġà ġew awtorizzati, tlestew jew fil-proċess li jitlestew, u li 
jistgħu jkollhom effetti negattivi sinifikanti fuq l-ambjent, għandha tkun soġġetta għal 
proċedura ġdida tal-EIA.

Il-proċedura tal-EIA tiżgura li l-konsegwenzi ambjentali tal-proġetti jkunu identifikati u 
evalwati qabel ma tingħata l-awtorizzazzjoni mill-awtorità kompetenti (magħrufa bħala l-
kunsens għal żvilupp). Il-pubbliku jista’ jagħti l-opinjoni tiegħu u l-konsultazzjonijiet kollha 
għandhom jiġu kkunsidrati. Il-pubbliku għandu wkoll ikun infurmat bil-kontenut tal-kunsens 
għal żvilupp.
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Rigward id-Direttivi tal-UE dwar in-Natura (id-Direttiva tal-Għasafar 79/409/KEE1 u d-
Direttiva tal-Ħabitats 92/43/KEE2), għandu jiġi nnutat li dawn jistgħu jiġu applikati jekk il-
proġett inkwistjoni jista’ jkollu effett sinifikanti fuq kwalunkwe sit tan-Natura 2000. F’dak il-
każ, il-proċedura tal-EIA tista’ tkun għodda tajba biex jiġu applikati r-rekwiżiti u s-
salvagwardi tal-Artikolu 6 tad-Direttiva tal-Ħabitats.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni qiegħda tistenna l-informazzjoni mingħand l-awtoritajiet kompetenti Spanjoli 
rigward il-konformità mar-rekwiżiti relevanti tal-liġi ambjentali tal-KE. B’mod partikolari, il-
Kummissjoni staqsiet lill-awtoritajiet Spanjoli kif huma applikaw id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva tal-EIA f’dan il-każ.

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar kull żvilupp ieħor 
f’dan il-każ.

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

Skont l-informazzjoni disponibbli wieħed jinnota li l-Ombudsman reġjonali (Procurador del 
Común) beda investigazzjoni dwar dan is-suġġett u indika l-passività tal-awtorirtajiet 
kompetenti Spanjoli biex jirmedjaw din is-sitwazzjoni.

Is-servizzi tal-Kummissjoni talbu informazzjoni ulterjuri mingħand l-awtoritajiet kompetenti 
Spanjoli, muniċipali u reġjonali, sabiex isiru jafu s-sitwazzjoni attwali tat-tħaddim 
inkwistjoni, il-possibilità ta’ legalizzazzjoni u t-tkabbir eventwali tiegħu, kif ukoll x’miżuri 
ttieħdu biex tiġi nfurzata l-leġiżlazzjoni applikabbli. Talbu wkoll informazzjoni dwar is-
sitwazzjoni attwali tal-barrieri tal-lavanja differenti ta’ din il-muniċipalità. Din l-
informazzjoni hija meħtieġa biex tintemm l-analiżi ta’ dan il-każ.

5. Risposta tal-Kummissjoni (REV II), li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012

L-awtoritajiet Spanjoli bagħtu l-informazzjoni addizzjonali bħala tweġiba għat-talba tas-
servizzi tal-Kummissjoni.  Bagħtu żewġ rapporti elaborati mill-Komunità awtonoma ta’ 
Castilla u León, mid-Dipartiment reġjonali tal-industrija, il-kummerċ u t-turiżmu, kif ukoll 
mid-Dipartiment reġjonali tal-ambjent.  Bagħtu wkoll kopja tar-riżoluzzjoni tal-Medjatur 
reġjonali (Procurador del Común) dwar dan is-suġġett.

Is-servizz provinċjali tal-minjieri, li jaqa’ taħt id-Direttorat Ġenerali tal-enerġija u l-minjieri 
tad-Dipartiment reġjonali tal-industrija, il-kummerċ u t-turiżmu, jipprovdi informazzjoni dwar 
il-barrieri tal-lavanja u l-barrieri li hemm f’din iż-żona, partikolarment dik dwar liema nkitbet 
din il-petizzjoni.  Din il-barriera ("Nano y otras, nº 9.454") ji awtorizzata, bl-approvazzjoni 
tal-10 ta’ April 2001, kif ukoll pjan ta’ restawr korrispondenti.  L-awtoritajiet reġjonali qalu li, 
wara l-ilmenti mir-residenti dwar id-dinamiti li ntużaw mill-kumpanija, l-awtoritajiet 
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kompetenti wettqu kontrolli biex jiggarantixxu li ma kienx hemm periklu għar-raħal ta’ 
Arnado u ż-żona ta’ madwaru.  Barra minn hekk, wara l-ispezzjonijiet regolari ta’ dawn il-
barrieri, ġew imposti diversi kundizzjonijiet dawn l-aħħar snin, partikolarment għall-ġestjoni 
tal-iskart.  L-awtoritajiet reġjonali qalu li bħalissa għaddejja proċedura dixxiplinarja kontra 
din il-kumpanija minħabba li ma rrispettatx il-kundizzjonijiet stabbiliti, li wasslet għall-
waqfien tax-xogħlijiet barra ż-żona awtorizzata iżda wkoll f’parti miż-żona awtorizzata, għal 
raġunijiet ta’ sigurtà fil-minjiera.

L-awtoritajiet Spanjoli żiedu li l-kumpanija kkonċernata talbet li tiġi estiża l-awtorizzazzjoni 
li nkisbet fl-2011, kif ukoll it-tkabbir tal-barriera attwali.  Ta’ min jinnota li dan il-proġett 
bħalissa għaddej minn proċedura ta’ valutazzjoni tal-impatt ambientali mid-Dipartiment 
reġjonali tal-ambjent, skont l-indikazzjonijiet tal-kumitat territorjali għall-protezzjoni 
ambjentali.  Il-perjodu ta’ konsultazzjoni pubblika tal-istudju tal-impatt ambjentali diġà 
għadda.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet ambjentali pprovdew informazzjoni dwar il-miżuri ambjentali 
li ttieħdu fid-diversi barrieri tal-lavanja tal-muniċipalità ta’ Oencia.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet Spanjoli pprovdew kopja tar-riżoluzzjoni tal-Medjatur ta’ 
Castilla u León (Procurador del Común) fil-qafas tal-ilment Nru 20081440 dwar il-barriera 
tal-lavanja ttrattata f’din il-petizzjoni.  Il-Medjatur reġjonali jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu 
dwar il-fatt li l-awtoritajiet reġjonali kompetenti adottaw il-miżura neċessarji biex jissolvew 
il-problemi u biex jibdew proċedura sabiex tiġi imposta sanzjoni fuq il-kumpanija għal ksur 
amministrattiv tal-Liġi Reġjonali Nru 11/2003 dwar il-protezzjoni ambjentali ta’ Castilla u 
León.

Konklużjoni

Għalhekk mill-fajl jidher li l-awtoritajiet Spanjoli kompetenti ħadu l-miżuri meħtieġa biex tiġi 
osservata l-liġi ambjentali applikabbli.


