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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0552/2012, imressqa minn V.S., ta’ ċittadinanza Taljana, dwar 
proġett tal-enerġija mir-riħ ipproġettat lil hinn mill-kosta ta’ L’Atmetlla de 
Mar (Tarragona, Spanja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iwissi dwar l-effetti devastanti potenzjali ta’ proġett tal-enerġija mir-riħ lil hinn 
mill-kosta li permezz tiegħu se jiġu installati numru ta’ turbini tar-riħ 3 km biss ’il barra mill-
kosta ta’ L’Atmetlla de Mar (Tarragona, Spanja). Iż-ZÈFIR Test Station hu proġettat bħala 
park eoliku ta’ riċerka biex jittestja 4 konvertituri tal-enerġija mir-riħ.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Ottubru 2013

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-proġett li tinbena serje ta’ turbini tar-riħ lil hinn mill-kosta 
3 km ’il barra mill-kosta tal-muniċipalità ta’ L’Ametlla de Mar, fil-provinċja ta’ Tarragona 
(Katalunja, Spanja). Dan il-proġett huwa inkluż fil-proġett imsejjaħ “Zèfir Test Station”. Dan 
huwa proġett ta’ park eoliku ta’ riċerka biex jittestja 4 konvertituri tal-enerġija mir-riħ lil hinn 
mill-kosta għall-produzzjoni tal-elettriku. Jidher li dan il-proġett huwa promoss mill-Istitut 
għar-Riċerka dwar l-Enerġija ta’ Katalunja (IREC).

Il-petizzjonant isostni li dan il-proġett huwa wisq viċin il-kosta, u se jkollu effett devastanti 
fuq it-turiżmu u l-ekonomija lokali. Huwa jenfasizza li l-popolazzjoni lokali hija kontra dan 
il-proġett. Għandu jiġi nnutat li l-petizzjonant ma jirreferi għall-ebda ksur speċifiku tal-liġi 
ambjentali tal-UE.
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Is-servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant fid-dawl 
tal-liġi ambjentali tal-UE li tista’ tapplika f’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 tiddistingwi bejn l-hekk imsejħa proġetti tal-Anness I, li jridu dejjem jiġu 
suġġetti għal proċedura VIA, u l-proġetti tal-Anness II, fejn l-Istati Membri jiddeterminaw 
billi jeżaminaw każ b’każ, u/jew il-limiti jew il-kriterji stabbiliti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
ta’ traspożizzjoni, jekk proġett għandux ikun suġġett għal VIA. Meta ssir eżaminazzjoni każ 
b’każ, jew tal-limiti jew il-kriterji stabbiliti, il-kriterji tal-għażla rilevanti stabbiliti fl-
Anness III tad-Direttiva jridu jittieħdu inkunsiderazzjoni. Dawn jinkludu l-karatteristiċi tal-
proġett, il-post fejn jinsab u l-karatteristiċi tal-impatt potenzjali. Din id-determinazzjoni 
għandha tkun disponibbli għall-pubbliku.

Għandu jiġi nnutat li l-Anness II tad-Direttiva VIA jkopri “Stallazzjonijiet li jużaw il-qawwa 
tar-riħ għall-produzzjoni tal-enerġija (oqsma ta’ mtieħen tar-riħ)” fil-punt 3i). Skont l-
informazzjoni disponibbli, bħalissa għaddejja l-proċedura VIA għal dan il-proġett. L-avviż li 
jibda l-fażi ta’ konsultazzjoni pubblika ġie ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Istat (BOE 
Nru 54) tat-3 ta’ Marzu 2012.

Il-proċedura VIA tiżgura li l-konsegwenzi ambjentali tal-proġetti jkunu identifikati u vvalutati 
qabel ma tingħata approvazzjoni għall-iżvilupp mill-awtorità kompetenti. Il-pubbliku jista’ 
jagħti l-opinjoni tiegħu u l-konsultazzjonijiet kollha għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni. Il-
pubbliku għandu wkoll jiġi infurmat bil-kontenut tal-approvazzjoni għall-iżvilupp.

Fir-rigward tad-Direttivi tal-UE dwar in-Natura (id-Direttiva dwar l-Għasafar 2009/147/KE2 u 
d-Direttiva dwar il-Ħabitats 92/43/KEE3), dawn japplikaw jekk il-proġett inkwistjoni jkollu 
effett sinifikanti fuq sit tan-Natura 2000, b’mod partikolari wieħed marin. F’dan il-każ, is-Sit 
marin ta’ Importanza Komunitarja (SIK) imsejjaħ “Litoral meridional tarragoní” (il-
kodiċi ES5140001) jista’ jkun ikkonċernat minn dan il-proġett. Id-Direttiva VIA tista’ wkoll 
tintuża bħala għodda biex jiġu applikati r-rekwiżiti tad-Direttivi dwar in-Natura.

Fir-rigward tad-Direttiva 2008/56/KE4 (id-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina), ma 
jista’ jiġi identifikat l-ebda ksur possibbli ta’ din il-leġiżlazzjoni f’dan il-każ.

Għandu jiġi nnutat li l-impenn tal-UE għall-enerġija rinnovabbli ħoloq qafas leġiżlattiv 
favorevoli għall-iżvilupp tal-enerġija mir-riħ5, filwaqt li fl-istess ħin jiżgura li l-iżvilupp u l-
espansjoni ta’ din il-forma ta’ enerġija jsiru f’konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE.
                                               
1 Id-Direttiva 2011/92/UE (ĠU L 26, 28.01.2012), verżjoni kodifikata 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-konservazzjoni 

tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 103, 25.04.1979).
3 Id-Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 

22.07.1992).
4 Id-Direttiva 2008/56/KE li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-Politika tal-Ambjent 

Marin (ĠU L 164, 25.06.2008).
5 Id-Direttiva 2009/28/KE dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (ĠU L 140, 

05.06.2009).
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Bħala sors tal-elettriku nadif u rinnovabbli, l-enerġija mir-riħ hija maħsuba li tagħmel 
kontribut sinifikanti għall-ksib tal-miri tal-enerġija tal-UE għall-2020. Din tgħin ukoll biex 
tnaqqas b’mod sostanzjali l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra u tas-sustanzi li jniġġsu 
l-arja, kif ukoll il-konsum tal-ilma tajjeb għax-xorb assoċjat mal-ġenerazzjoni tal-enerġija 
konvenzjonali fl-UE. F’termini ġenerali, l-enerġija mir-riħ tgħin lill-ekonomiji jnaqqsu d-
dipendenza enerġetika, jikkontribwixxu għall-koeżjoni soċjali u jistimulaw l-iżvilupp 
teknoloġiku, inklużi l-esportazzjonijiet.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni ma tista’ ssib l-ebda evidenza ta’ ksur tal-liġi ambjentali tal-UE abbażi tal-
elementi ppreżentati f’din il-petizzjoni. Għaldaqstant, il-Kummissjoni ma tarax għalfejn 
għandha tkompli ssegwi aktar din il-kwistjoni.


