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Kumitat għall-Petizzjonijiet

07.05.2007

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0391/2006 minn Yolanda Espinosa Vecino (Spanjola), f’isem l-‘Asociación 
Bodón’, li fiha 10 000 firma, dwar il-linja ppjanata ta’ l-enerġija elettrika minn Lada (l-
Asturias) sa Velilla del Río Carrión (Palencia)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dawk li ressqu l-petizzjoni qegħdin jipprotestaw kontra l-pjanijiet għal linja ta’ l-enerġija 
elettrika li tgħaddi mill-muntanji ċentrali ta’ León, waħda mill-iktar żoni naturali protetti fl-
Ewropa. Il-proġett allegatament joħloq konflitt ma’ proġetti differenti ffinanzjati mill-fondi 
strutturali Ewropej, inklużi miżuri għall-ħarsien ta’ l-ors kannella, il-capercaillie (serduq 
salvaġġ b’saqajh bir-rix) u speċi oħra ta’ fawna u flora. Huma għaldaqstant iħeġġu lill-
Parlament Ewropew sabiex jassigura li l-Gvern Spanjol u l-gvernijiet awtonomi ta’ l-Asturias 
u Castile u León iwaqqfu l-proġett.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Settembru 2006. Intalab tagħrif mill-Kummissjoni skond ir-
Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Mejju 2007.

I. Sommarju tal-fatti

Dik li ressqet il-petizzjoni toġġezzjona għall-pjanijiet ta’ linja ta’ l-enerġija elettrika li tgħaddi 
mill-muntanji ċentrali ta’ León li probabbilment ikollha impatt fuq l-ambjenti naturali u l-
ispeċi protetti.

II. Il-petizzjoni
Dik li ressqet il-petizzjoni temmen li l-proġett m’huwiex meħtieġ għall-iżvilupp taż-żona 
milquta u li jkollu impatt qawwi fuq il-valuri soċjo-ekonomiċi u ambjentali taż-żona. Skond 
dik li ressqet il-petizzjoni, jeżistu rotot b’inqas impatt minn dik li tgħaddi mill-muntanji 
ċentrali ta’ León.
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Dik li ressqet il-petizzjoni tistqarr li l-għan aħħari tal-proġett huwa ekonomiku u ma jqisx 
biżżejjed il-miri ta’ konservazzjoni taż-żona, kif imħarsa mid-Direttiva tal-Kunsill 
79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il- konservazzjoni ta’ l-għasafar selvaġġi1 (Id-Direttiva 
ta’ l-Għasafar) u d-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-
konservazzjoni ta’ l-ambjenti naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi2 (Id-Direttiva Habitats).
Dik li ressqet il-petizzjoni temmen li l-proġett jista’ jirriżulta f’effetti ħżiena għall-ispeċi ta’ 
prijorità taħt l-Anness IV għad-Direttiva Habitats, bħal l-Ursus Arctos (l-ors kannella), u 
għasafar protetti mniżżlin fl-Anness I għad-Direttiva ta’ l-Għasafar, bħat-Tetrao Urogallus
(capercaillie).

III. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Fl-2000, il-Kummissjoni wettqet stħarriġ dwar il-konformità mill-awtoritajiet Spanjoli ma’ l-
obbligi tal-Komunità taħt id-Direttivi ta’ l-Għasafar u Habitats u d-Direttiva tal-Kunsill 
85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent3 rigward l-ewwel proġett għall-iżvilupp ta’ linja ta’ l-enerġija elettrika 
minn Lada (l-Asturias) sa Velilla del Río Carrión (Palencia).
Dan l-istħarriġ ingħalaq fl-2005 wara l-komunikat uffiċjali mill-awtoritajiet Spanjoli 
kompetenti li l-proġett se jkun abbandunat u li proġett għal kollox ġdid se jkun soġġett għall-
proċedura pertinenti ta' studju ta' l-impatt ambjentali.  Il-proċedura li hemm referenza għaliha 
għadha qiegħda sseħħ u għadu ma ngħata l-ebda kunsens dwar l-iżvilupp.

Il-Kummissjoni tenfasizza l-fatt li skond l-Artikoli 6§3 u 4 tad-Direttiva Habitats, ‘kull pjan 
jew proġett li mhux marbut b’mod dirett ma’ jew li mhux meħtieġ għall-immaniġġjar tas-sit 
iżda li x’aktarx se jkollu effett sinifikanti fuqu, jew b’mod individwali jew inkella flimkien 
ma’ xi pjanijiet jew proġetti oħra, għandu jkun soġġett għal evalwazzjoni xierqa dwar l-
implikazzjonijiet tiegħu għas-sit minħabba l-miri tal-konservazzjoni tas-sit. Fid-dawl tar-
riżultati ta’ l-evalwazzjoni ta’ l-implikazzjonijiet għas-sit u skond id-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 4, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jaqblu mal-pjan jew il-proġett 
biss wara li jkunu assiguraw li dan ma jaffettwax ħażin l-integrità tas-sit ikkonċernat u, jekk 
ikun xieraq, wara li jkunu kisbu l-opinjoni tal-pubbliku ġenerali. 

Jekk, minkejja li jkun hemm evalwazzjoni negattiva ta’ l-implikazzjonijiet għas-sit u fin-
nuqqas ta’ soluzzjonijiet oħra, pjan jew proġett irid, madankollu, isir xorta waħda għal 
raġunijiet aqwa konnessi ma’ l-interess pubbliku li jegħleb kollox, inklużi dawk ta’ xejra 
soċjali jew ekonomika, l-Istat Membru jrid jieħu l-miżuri kollha ta’ kumpens meħtieġa biex 
jassigura li tkun protetta l-koerenza meta wieħed jinkludi kollox ta’ Natura 2000.  L-Istat 
Membru jrid jgħarraf lill-Kummissjoni dwar il-miżuri ta’ kumpens adottati. 

Meta s-sit konċernat jilqa’ fih xi tip ta’ ambjent naturali ta’ prijorità u/jew xi speċi ta’ 
prijorità, il-kunsiderazzjonijiet waħdanin li jistgħu jitqajmu huma dawk marbuta ma’ saħħet 
il-bniedem jew is-sigurtà pubblika, dawk li għandhom konsegwenzi ta’ benefiċċju u ta’ 
importanza ewlenija għall-ambjent jew, wara opinjoni mill-Kummissjoni, ma’ raġunijiet aqwa 
konnessi ma’ l-interess pubbliku li jegħleb kollox.’ 

Id-dispożizzjonijiet ta’ fuq huma applikabbli mhux biss għal Siti ta’ importanza għall-
Komunità iżda wkoll għal Żoni ta’ Protezzjoni Speċjali skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva 
Habitats.
Il-Kummissjoni tenfasizza li skond l-Artikolu 12(1) tad-Direttiva Habitats, l-‘Istati Membri 
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għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jistabbilixxu sistema ta’ ħarsien strett ta’ l-ispeċi ta’ 
l-annimali msemmija fl-Anness IV (a) fil-firxa naturali tagħhom, u li jipprojbixxu: (a) il-
forom kollha ta’ qbid volontarju jew qtil ta’ kampjuni minn dawn l-ispeċi fis-selvaġġ; (b) 
tfixkil volontarju ta’ dawn l-ispeċi, speċjalment waqt il-perjodu tat-tgħammir, tkabbir, 
ibernazzjoni u migrazzjoni; (ċ) qerda volontarja jew teħid tal-bajd mis-selvaġġ; (d) 
deterjorament jew qerda ta’ siti tat-tgħammir jew il-postijiet tal-mistrieħ.’ 

IV. Konklużjonijiet
Minħabba li l-proġett qed ikun soġġett għall-proċedura ta’ studju dwar l-impatt ambjentali, l-
ebda ksur tal-liġi ambjentali tal-Komunità ma jista’ jkun identifikat f’dan l-istadju.


