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PARLAMENT EWROPEW

Kumitat għall-Petizzjonijiet

28.2.2015

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0540/2012, imressqa minn Mandfred Johann u Hannelore Danzer, 
ta’ ċittadinanza Awstrijaka, dwar attivitajiet estrattivi u industrijali li qed 
isiru f’Felanitx (il-Gżejjer Baljariċi, Spanja) mingħajr valutazzjonijiet xierqa 
tal-impatt ambjentali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti jiddenunċjaw l-attivitajiet estrattivi u industrijali li qed isiru fil-muniċipalità 
ta’ Felanitx (il-Gżejjer Baljariċi), allegatament mingħajr il-valutazzjonijiet xierqa tal-impatt 
ambjentali. L-attivitajiet jikkonsistu fl-estrazzjoni ta’ żrar u ġebla tal-ġir u l-operazzjoni ta’ 
impjant tal-konkrit, u ż-żona inkwistjoni ġiet ikklassifikata mill-gvern reġjonali bħala żona 
protetta, minbarra li tinsab qrib Sit ta’ Importanza Komunitarja (SIC) ES5310099. Il-
petizzjonanti jispjegaw li l-valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali li ħarġu ma kinux xierqa: fil-
każ tal-impjant tal-konkrit, il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali saret għal lok ġeografiku 
differenti; fil-każ tal-attivitajiet estrattivi, il-VIA kienet limitata ħafna fl-ambitu tagħha, fejn 
irreferiet primarjament għal aspetti li għandhom x’jaqsmu mal-enerġija. Għalhekk, il-
petizzjonanti jiġbdu l-attenzjoni lejn infrazzjonijiet tad-Direttiva dwar il-Valutazzjoni tal-
Impatti Ambjentali (85/337/KEE). Il-petizzjonanti jżidu jgħidu li għaddejjin proċedimenti 
ġuridiċi fil-livell nazzjonali, iżda l-ebda miżuri preventivi ma ġew adottati.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 216(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Frar 2013.

Is-servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw l-informazzjoni li pprovdew il-petizzjonanti fid-dawl 
tal-liġi tal-UE dwar l-ambjent li tista’ tapplika għal dan il-każ.

Id-Direttiva 2011/92/UE1 (magħrufa bħala d-Direttiva dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt 
Ambjentali jew id-Direttiva VIA) tiddisponi li ssir VIA għal ċerti proġetti pubbliċi u privati. 
Id-Direttiva VIA tagħmel distinzjoni bejn dawk imsejħa proġetti tal-Anness I, li għandhom 
dejjem jiġu soġġetti għal proċedura VIA u l-proġetti tal-Anness II fejn l-Istati Membri 
għandhom jiddeterminaw permezz ta’ eżaminazzjoni każ b’każ, u/jew skont il-limiti jew il-
kriterji stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tat-traspożizzjoni nazzjonali jekk il-proġett għandux jiġi 
soġġett għal VIA. Meta ssir l-eżaminazzjoni każ b’każ, jew skont il-limiti jew il-kriterji 
stabbiliti, il-kriterji tal-għażla relevanti stabbiliti fl-Anness III tad-Direttiva għandhom 
jittieħdu inkunsiderazzjoni. Dawn jinkludu l-karatteristiċi tal-proġett, is-sit tiegħu u l-
karatteristiċi tal-impatt potenzjali. Din id-determinazzjoni għandha tkun disponibbli għall-
pubbliku.

Ta’ min jinnota li skont il-karatteristiċi tagħha, jista’ jkun li din l-attività taqa’ taħt l-ambitu 
tal-Anness I, punt 19 tad-Direttiva: “Il-barrieri u x-xogħol fil-minjieri miftuħa fejn il-wiċċ tal-
art jaqbeż il-25 ettaru”, jew tista’ tkun inkluża fil-punt 2a) tal-Anness II tad-Direttiva: 
“Barrieri, minjieri miftuħa u l-estrazzjoni tal-pit (proġetti mhux inklużi fl-Anness I)”.

Il-proċedura VIA tiżgura li l-konsegwenzi ambjentali tal-proġetti jiġu identifikati u evalwati 
qabel ma jingħata permess għall-iżvilupp mill-awtorità kompetenti. Il-pubbliku jista’ jagħti l-
opinjoni tiegħu u l-konsultazzjonijiet kollha għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni. Il-
pubbliku għandu jkun infurmat ukoll bil-kontenut tal-permess għall-iżvilupp.

Rigward id-Direttivi tan-Natura tal-UE (id-Direttiva dwar l-Għasafar 2009/147/KE2 u d-
Direttiva dwar il-Ħabitats 92/43/KEE3), dawn japplikaw f’każ li l-proġett inkwistjoni jista’ 
jkollu effett sinifikanti fuq xi sit ta’ Natura 2000. Ta’ min jinnota li, skont il-petizzjonanti, in-
netwerk Natura 2000 se jkun affettwat b’dan il-proġett ta’ barriera.

Skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, kull pjan jew proġett li x’aktarx ikollu 
effett negattiv fuq siti tan-Natura 2000 irid jiġi evalwat b’mod xieraq speċjalment fir-rigward 
tal-objettivi ta’ ħarsien tas-siti. Fid-dawl tal-konklużjonijiet tal-valutazzjoni, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jaqblu biss dwar dan il-pjan jew il-proġett wara li jkunu żguraw li dan 
mhux se jaffettwa b’mod ħażin l-integrità tas-siti. Jekk dan ma jkunx jista’ jiġi żgurat, il-pjan 
jew il-proġett ikun jista’ jitkompla biss skont il-kundizzjonijiet eċċezzjonali stabbiliti fl-
Artikolu 6(4) tad-Direttiva u għandu jiġi soġġett għall-implimentazzjoni ta’ miżuri xierqa ta’ 
kumpens.

Konklużjonijiet

                                               
1 Id-Direttiva 2011/92/UE (ĠU L 26, 28.01.2012), verżjoni kkodifikata tad-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima 
tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif emendata.
2 Id-Direttiva 2009/147/KE (ĠU L 20, 26.01.2010) li tikkodifika d-Direttiva 79/409/KEE dwar il-ħarsien tal-
għasafar selvaġġi (ĠU L 103, 25.04.1979).
3 Id-Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 
22.07.1992).
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Sabiex tkun taf id-dettalji tal-każ, il-Kummissjoni talbet informazzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti Spanjoli dwar il-konformità mar-rekwiżiti relevanti skont il-liġi tal-UE dwar l-
ambjent. Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet se jiġi infurmat dwar kwalunkwe żviluppi oħra fuq 
dan il-każ.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2015.

Mal-komunikazzjoni preċedenti, il-Kummissjoni infurmat lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-
Parlament Ewropew bil-liġi ambjentali tal-Unjoni li tista’ tiġi applikata f’dan il-każ partikolari, 
kif ukoll bl-elementi prinċipali tal-investigazzjoni tal-fajl.

B’riżultat għall-analiżi finali tal-każ, ta’ min jinnota, fil-qosor, il-punti li ġejjin:

Il-barriera inkwistjoni għandha awtorizzazzjoni tal-minjieri mill-1974 kif ukoll pjan ta’ 
restawr approvat fl-1992 u li wara ġie aġġornat.  Ta’ min jinnota li din il-barriera ġiet inkluża 
fil-Pjan Regolatorju Settorjali tal-barrieri tal-Gżejjer Baljariċi, li r-reviżjoni tiegħu ġiet 
approvata mid-Digriet Reġjonali 61/1999.  Dan il-pjan jimmira li jirregola l-pjanifikazzjoni, 
il-ġestjoni u r-restawr tal-barrieri fit-territorju tal-Gżejjer Baljariċi, sabiex jiġi minimizzat l-
impatt ambjentali tagħhom.

Ta’ min jinnota li l-impjant għall-produzzjoni tal-konkrit irċieva l-qbil tal-Kumitat Ambjentali 
tal-Gżejjer Baljariċi, wara l-valutazzjoni ambjentali mwettqa skont l-Liġi 11/2006 tal-
14 ta’ Settembru 2006 dwar il-valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali u l-valutazzjonijiet 
ambjentali strateġiċi tal-Gżejjer Baljariċi. Din hija l-leġiżlazzjoni reġjonali ta’ traspożizzjoni 
tad-Direttivi 85/337/KEE1 u 2001/42/KE2.  Din id-deċiżjoni ġustifikata, li ttenni serje ta’ 
kundizzjonijiet ambjentali, inklużi miżuri korrettivi u ta’ minimizzazzjoni kif ukoll pjan ta’ 
sorveljanza ambjentali, ġiet ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Gżejjer Baljariċi tas-
27 ta’ Ottubru 2012.

Ta’ min jinnota wkoll li l-Parlament reġjonali tal-Komunità awtonoma tal-Gżejjer Baljariċi 
approva l-Liġi 10/2014 tal-1 ta’ Ottubru dwar ix-xogħol fil-minjieri fil-Gżejjer Baljariċi3, 
ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali Reġjonali tad-9 ta’ Ottubru 2014.  Din il-leġiżlazzjoni 
reġjonali għandha l-għan li tagħmel kompatibbli l-iżvilupp ekonomiku mal-protezzjoni u l-
konservazzjoni tal-ambjent, filwaqt li tqis partikolarment id-direttivi Komunitarji ambjentali 
kkonċernati.

                                               
1 Id-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011, test kodifikat tad-
Direttiva 85/337/KEE, dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, li ġiet emendata 
mid-Direttivi 97/11/KE, 2003/35/KE u 2009/31/KE, ĠU L 26, 28.01.2012.

2 Id-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011, test kodifikat tad-
Direttiva 85/337/KEE, dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, li ġiet emendata 
mid-Direttivi 97/11/KE, 2003/35/KE u 2009/31/KE, ĠU L 26, 28.01.2012

3Ley 10/2014 de ordenación minera de las Illes Balears, BOIB 09.10.2014, p.45880-45914.
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Konklużjoni

L-analiżi tal-każ ma ppermettietx li jiġi konkluż li kien hemm ksur tal-liġi ambjentali tal-UE 
applikabbli.  Fi kwalunkwe każ, jidher li l-awtoritajiet Spanjoli kompetenti adottaw miżuri 
leġiżlattivi u amministrattivi sabiex jistabbilixxu qafas legali li jikkonforma mad-direttivi 
Komunitarji ambjentali.  Għaldaqstant, il-Kummissjoni m’għandhiex għalfejn tkompli 
tintervjeni f’dan il-każ.


