
CM\667479MT.doc PE 374.218/REV

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Kumitat għall-Petizzjonijiet

7.05.2007

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0856/2005 mressqa minn Sagrario Heres Sedeño (ta' nazzjonalità Spanjola), 
f'isem il-grupp ta’ azzjoni taċ-ċittadini 'Pro Santamaría de Grado’, dwar il-kostruzzjoni 
ta’ impjant ta’ transformer mibni fuq medda ta’ art ta’ 40 000 metru kwadru u rounting
ta’ kejbils ta’ vultaġġ għoli fil-muniċipju ta’ Grado fl-Asturias

1. Sommarju tal-petizzjoni

F’isem il-grupp ta’ azzjoni taċ-ċittadini ‘Pro Santamaría de Grado’, il-Partit tal-Poplu tal-
Lokal (Asturias) qed jitlob azzjoni urġenti mill-Parlament Ewropew dwar il-proġett ta’ 
kostruzzjoni ta’ impjant ta’ trasformazzjoni fuq medda ta’ art ta’ 40 000 metru kwadru u r-
rounting ta’ kejbils ta’ vultaġġ għoli fil-muniċipal ta’ Grado. Ir-rikorrent jibża’ li dan iwassal 
għall-ksur tad-Direttiva 92/43/KEE dwar il-Konservazzjoni ta’ l-Ambjent Naturali u ta’ 
Fawna u Flora Selvaġġi, jkollu effett fuq l-ambjent naturali ta’ sinjifikat Komunitarju u 
jiddisturba spazji ta’ protezzjoni għall-għasafar, kif ukoll għal ksur tad-Direttiva 2003/4/KE 
dwar l-aċċess pubbliku għal informazzjoni dwar l-ambjent, għax la l-awtoritajiet lokali u 
lanqas dawk nazzjonali ma wieġbu għal talbiet ta’ informazzjoni. Fil-fatt il-kumpannija ta’ l-
elettriku Spanjola ‘Red Eléctrica Española’ mhux biss naqset milli tipprovdi informazzjoni, 
imma għażlet li r-residenti ma jkunux mgħarrfa b’dak li kien se jiġri. Il-kampijiet elettro-
manjetiċi prodotti mhux biss huma ta’ periklu għas-saħħa iżda jħarbtu wkoll l-iżvilupp 
sostenibbli ta’ l-art (bħat-turiżmu rurali).

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar is-26 ta’ Jannar 2006. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-12 ta’ Mejju 2006.

Ir-rikorrent qed isostni li l-kostruzzjoni ta’ impjant ta’ trasformazzjoni u r-routing ta’ kejbils
ta’ vultaġġ għoli fil-muniċipju ta’ Grado fl-Austrias ma jikkonformax mad-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva 92/43/KEE dwar il-Konservazzjoni ta’ l-Ambjent Naturali u ta’ Fawna u Flora 
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Selvaġġi u d-Direttiva 2003/4/KE1 dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar l-amjent.

Id-dokumenti mehmuża mal-petizzjoni jiddeskrievu l-ambjent naturali u l-ispeċi preżenti fuq 
l-art. Ir-rikorrent jagħmel referenza għas-siti ES1200040 “Meandros del Nora” u ES 1200029 
“Río Nalón” li kienu magħżula mill-awtoritajiet Spanjoli bħala siti ta’ importanza 
Komunitarja (SCI) taħt id-Direttiva Ambjentali. Dawn is-siti huma inklużi fil-lista annessa 
mad-Deċiżjoni tal-Kummisssjoni tas-7 ta’ Diċembru 2004 li taddotta l-lista ta’ siti ta’ 
importanza Komunitarja għar-reġjun bioġeografiku fl-Atlantiku, b’rabta mad-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE. Iż-żewġ siti jinkludu ambjent naturali importanti u ta’ interess 
Komunitarju kif ukoll speċi elenkati fl-Anness II u IV tad-Direttiva. 

L-Artikolu 6(3) u 6(4) tad-Direttiva dwar l-Ambjent ifassal serje ta’ salvagwardji proċedurali 
u sostantivi li jirregolaw pjanijiet u proġetti li jista’ jkollhom effett sinjifikanti fuq is-siti ta’ 
Natura 2000. Id-dispożizzjonijiet miġbura f’dan l-Artikolu jikkonstitwixxu forma ta’ sistema 
ta’ żvilupp u jindikaw iċ-ċirkustanzi li fihom jistgħu jsiru jew ma jsirux pjanijiet u proġetti li 
jista’ jkollhom impatt negattiv. L-Artikolu 6 (3) jgħid li kull pjan jew proġett li la għandu 
rabta diretta u lanqas ma huwa neċessarju għat-tmexxija ta’ sit imma li jista’ jħalli effett  fuq 
il-post, jew waħdu jew  flimkien ma’ pjanijiet jew proġetti oħrajn, irid jiġi soġġett għal 
valutazzjoni apposta ta’ l-impikazzjoni tiegħu għas-sit fid-dawl ta’ l-għanijiet ta’ 
konservazzjoni tas-sit. Wara li jaraw il-konklużjonijet ta’ din il-valutazzjoni u wara passi oħra 
li jistgħu jittieħdu skond l-Artikolu 6 (4) tad-Direttiva, l-awtoritajiet kompetenti jridu jaqblu 
mal-proġett biss jekk jaċċertaw irwieħhom li dan mhux se jaffettwa b’mod negattiv l-integrità
tas-sit konċernat u, fejn ikun hemm bżonn, wara li jkunu ħadu l-opinjoni tal-pubbliku 
ġenerali. 

Skond l-informazzjoni pprovduta mir-rikorrent, jidher li l-impjant tat-transformer se jitpoġġa 
barra mil-limiti tas-sit in kwistjoni u mhux se jkollu effett dirett fuq l-ambjent naturali u fuq l-
ispeċi. Rigward l-effetti negattivi tal-kampijiet elettro-manjetiċi prodotti mill-impjant tar-
transformer kif sostnut mir-rikorrent, il-Kummissjoni għad m’għandhiex għad-dispożizzjoni 
tagħha dokumenti xjentifiċi li jistgħu juru l-effetti tal-kampijiet elettro-manjetiċi fuq l-
ambjent naturali u l-ispeċi. Rigward ir-rounting ta’ kejbils ta’ vultaġġ għoli, l-informazzjoni 
pprovduta mir-rikorrent tindika biss li hemm proġett ta’ routing fil-post.

Barra minn hekk, l-informazzjoni ppreżentata mir-rikorrent ma tipprovdix indikazzjoni ta’ l-
istatus kurrenti tal-proġett, b’mod partikolari jekk kienx awtorizzat, u l-awtorità kompetenti 
għall-iżvilupp tiegħu. Għandi jiġi osservat ukoll li mill-informazzjoni miġbura, wieħed ma 
jistax jikkonkludi li l-Awtoritajiet Spanjoli ma għamlux valutazzjoni ta’ l-implikazzjonijiet 
tal-proġett fuq is-sit skond id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva. 

Fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni pprovduta mir-rikorrent, il-Kummissjoni ma għandha l-ebda 
raġuni sabiex tassumi li l-leġiżlazzjoni ta’ l-UE mhux qed tiġi applikata kif suppost. Jekk ir-
rikorrent jista’ jagħti infomazzjoni dettaljata li tgħin lill-Kummissjoni biex tistudja sew il-
kwistjoni fid-dawl tad-Direttiva imsemmija, il-Kummissjoni imbagħad tkun tista’ tkompli 
tinvestiga dan il-każ aktar fil-fond. 

Fost id-dokumenti sottomessi mir-rikorrent, hemm ukoll xi korrispondenza indirizzata lill-
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amministrazzjoni reġjonali ta’ Asturias (Kunsilliera għall-Industrija u l-Ambjent) u lir-
rappreżentant tal-Gvern Spanjol fl-Asturias li fiha saret talba għal xi dokumenti eżistenti u 
għal xi informazzjoni li nġabret maż-żmien b’rabta ma’ dan il-proġett. Ir-rikorrent qed isostni 
fil-petizzjoni tiegħu lill-Parlament Ewropew li dawn it-talbiet qatt ma ġew imwieġba. Mill-
fajl ma joħroġx ċar jekk kienx hemm ċaħda espliċita jew qatt ġietx mogħtija raġuni għal din 
iċ-ċaħda min-naħa ta’ l-awtoritaijiet pubbliċi imsemmija jew jekk dawn it-talbiet ġewx 
injorati. 

L-Artikolu 3 tad-Direttiva 2003/4/KE jgħid li aċċess għall-“informazzjoni ambjentali”, kif 
definit fid-Direttiva, miżmum minn u għall-awtoritajiet pubbliċi, irid jingħata, bħala prinċipju, 
fi żmien xahar mill-irċevuta tat-talba. Din id-data ta’ skadenza tista’ tiġi estiża f’każijiet 
eċċezzjonali, wara li l-klijent jiġi infurmat minn qabel, b’xahar ieħor f’każijiet bħal meta 
ngħidu aħna, jiġi mitlub jipprovdi numru kbir ta’ dokumenti. F’każijiet fejn it-talbiet ikunu 
fformulati b’mod ġenerali, l-awtoritajiet pubbliċi jridu, fl-inqas żmien possibli u mhux aktar 
tard miż-żmien indikat hawn fuq, jitolbu lill-applikant biex jispeċifika t-talbiet tiegħu.  
Applikanti li jaħsbu li t-talba tagħhom għall-informazzjoni ġiet injorata, miċħuda mingħajr 
raġuni valida (jew kollha jew parti minnha), ma ġietx imwieġba kif jixraq jew ma ġietx 
ikkunsidrata skond id-Direttiva għandhom dritt jagħmlu appell amminstrattiv. 

Fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni mogħtija mir-rikorrent, mhux possibli li wieħed ikun aktar 
speċifiku fil-valutazzjoni tas-sitwazzjoni skond id-Direttiva 2003/4/KE. Madankollu, l-
awtoritajiet pubbliċi li rċevew it-talba kellhom jagħtu tweġiba lir-rikorrent, billi jindikaw jew 
ir-raġunijiet wara ċ-ċaħda tat-talba għal aċċess għall-informazzjoni jew billi jipprovdu l-
informazzjoni. Ir-rikorrent huwa mħeġġeġ biex iġedded kwalunkwe t-talba li jkun għamel
għall-“informazzjoni ambjentali” lill-awtoritajiet pubbliċi kif suppost u, jekk ikun hemm 
bżonn, jagħmel użu mill-possibilitajiet ta’ appell. 

4. Tweġiba kumplimentari mill-Kummissjoni, li waslet nhar is-7 ta’ Mejju 2007.

Sfond:

Il-Kummissjoni għamlet l-ewwel komunikazzjoni fuq il-petizzjoni f’Mejju 2006. Skond l-
informazzjoni pprovduta mir-rikorrent, il-komunikazzjoni tgħid li ma hemm l-ebda raġuni li 
wieħed jassumi li l-leġiżlazzjoni ta’ l-UE ma kenitx qegħda tiġi applikata kif suppost.

Wara, il-Kummissjoni stiednet lir-rikorrent biex jipprovdi informazzjoni aktar dettaljata li 
tista’ tgħin lill-Kummissjoni biex tinvestiga aktar fil-fond il-bqija tal-kwistjonijiet fir-rigward 
tad-Direttiva 92/43/KEE “Id-Direttiva dwar l-Ambjent”. Ir-rikorrent bagħat informazzjoni 
supplimentari lill-Parlament Ewropew u l-informazzjoni ntbagħtet lill-Kummissjoni 
f’Diċembru 2006.

Analiżi:

Il-kwistjoni li għad trid tiġi vvalutata hija marbuta mal-possibilità ta’ l-impatt tal-proġett fuq 
in-netwerk Natura 2000, u b’mod partikolari fuq is-siti ES1200040 “Meandros del Nora” u 
ES 1200029 “Río Nalón”, li ntagħżlu mill-Awtoritajiet Spanjoli bħala siti ta’ importanza 
Komunitarja (SCI) skond id-Direttiva dwar l-Ambjent. 
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Il-proġett ta’ bini ta’ impjant ta’ transformer u pilastri ta’ vultaġġ għoli ma jidhirx li se jkollu
effett sinjifikanti fuq is-siti. Barra minn hekk, skond il-mapep li ġew ipprovduti, la l-impjant 
ta’ transformer u lanqas il-pilastri ta’ vultaġġ għoli ma huma se jinbnew fuq is-siti ta’ 
importanza Komunitarja (SCI). Iż-żewġ siti SCI jinkludu ambjent ta’ veġitazzjoni (riparian) u 
speċi relatati. 

Fl-aħħarnett, fuq il-bażi ta’ l-evidenza eżistenti, ma jidhirx li l-fawna preżenti fuq is-siti se 
tkun affettwata mill-kampijiet elettro-manjetiċi prodotti mill-impjant ta’ transformer u mill-
kejbils ta’ l-elettriku. 

Konklużjonijiet:

Wara li studjat l-informazzjoni eżistenti, il-Kummissjoni kkunsidrat li ma hemm l-ebda 
evidenza ta’ ksur ta’ xi Liġi Komunitarja f’dan il-każ, minħabba li l-proġett mhux se jħalli 
effett sinjifikanti fuq il-karatteristiċi fis-siti ta’ Importanza Komunitarja msemmija hawn fuq. 


