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Suġġett: Petizzjoni 0359/2008, ippreżentata minn Rafaela Amezcua Casas, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, f’isem Asociación de Vecinos de Favara, dwar it-
twaqqif ta’ impjant ta’ transformer tal-enerġija elettrika f’Valencia

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tipprotesta kontra t-twaqqif ta’ impjant ta’ transformer tal-enerġija fid-distrett 
ta’ Patraix (Valencia), u targumenta li din id-deċiżjoni ma qisitx l-oppożizzjoni murija mir-
residenti. Il-petizzjonanta tqis li l-awtoritajiet lokali kisru l-obbligi tagħhom taħt id-Direttiva 
IPPC u naqsu milli japplikaw il-prinċipju prekawzjonarju. Skont il-petizzjonanta, it-tħaddim 
ta' dan l-impjant transformer tal-enerġija elettrika fil-viċinanzi immedjati ta’ djar u skejjel 
jirrappreżenta riskju serju għas-saħħa tar-residenti. Il-petizzjonanta targumenta li r-residenti 
qatt ma opponew iż-żieda fil-kapaċità tal-enerġija ta’ Valenzia, iżda titlob li t-transformer jiġi 
rrilokat  barra miż-żoni residenzjali. Il-petizzjonanta ssemmi żewġ inċidenti preċedenti li juru 
l-gravità tas-sitwazzjoni u titlob lill-Parlament Ewropew biex jistħarreġ is-sitwazzjoni

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Lulju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

I. Il-petizzjoni

Il-petizzjonanta tqajjem tħassib dwar l-impatt negattiv li jista’ jkun hemm fuq is-saħħa 
kkawżat mill-bini ta’ substation ta’ transformer fid-distrett ta’ Patraix f’Valencia u kejbil
b’vultaġġ għoli li jikkonnettja dan it-transformer mas-sistema tal-provvista tal-elettriku. Skont 
il-petizzjonanta, dawn l-installazzjonijiet ma jikkonformawx mal-leġiżlazzjoni Komunitarja 
segwenti:
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 Id-Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġiż1 (verżjoni 
kodifikata tad-Direttiva 96/61/KE, minn hawn ’il quddiem: id-Direttiva IPPC)

 Il-Leġiżlazzjoni li timplimenta l-Konvenzjoni ta’ Aarhus kif ratifikata bid-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 2005/370/KE2. 

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

Id-Direttiva IPPC għandha l-għan li tikseb prevenzjoni u kontroll integrati tat-tniġġis li 
jinħoloq mill-attivitajiet elenkati fl-anness 1 tagħha. Hija tistipula dawn il-miżuri maħsuba 
biex jipprevjenu, jew fejn dan mhuwiex prattikabbli, inaqqsu l-emissjonijiet fl-arja, fl-ilma u 
fl-art mill-attivitajiet imsemmija hawn fuq sabiex jinkiseb livell għoli ta’ protezzjoni tal-
ambjent meħud b’mod ġenerali. 

Fil-kategorija tal-industriji tal-enerġija, dawn l-installazzjonijiet li ġejjin jaqgħu fl-ambitu tad-
Direttiva IPPC: installazzjonijiet ta’ kombustjoni b’rated thermal input li jaqbeż il-50 MW, 
raffineriji taż-żejt minerali u gass, fran tal-faħam u impjanti tal-gassifikazzjoni u tidwib tal-
faħam. L-Anness 1 ma jsemmix impjanti ta’ transformer jew kejbils b’vultaġġ għoli. B’hekk, 
l-installazzjonijiet ikkonċernati minn din il-petizzjoni ma jaqgħux taħt l-ambitu ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva IPPC.

Il-firmatarji tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus jiggarantixxu d-drittijiet ta’ aċċess għal 
informazzjoni, parteċipazzjoni pubblika fit-teħid ta’ deċiżjonijiet u aċċess għal ġustizzja fi 
kwistjonijiet ambjentali. Skont il-petizzjonanta, il-komunitajiet ikkonċernati saru jafu dwar il-
proġett biss meta kien ingħata l-permess u kien diġà beda l-bini tal-ewwel infrastrutturi (ara 
paġna 4 tad-dokument ta’ sfond riċevut, bl-Ispanjol). Għalhekk ma kienx possibbli li l-
pubbliku jiġi infurmat dwar il-proġett jew jiġi involut fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. 
Din l-informazzjoni turi ksur tal-artikolu 4 (dwar l-aċċess għal informazzjoni ambjentali, 
liema dispożizzjonijiet ġew trasposti bl-artikolu 3 tad-Direttiva 2003/4/KE3). Madankollu, l-
informazzjoni provduta mill-petizzjonanti ma teskludix il-possibbiltà li l-awtoritajiet Spanjoli 
kienu ħabbru l-proġett lill-pubbliku fil-ħin.

Minbarra l-leġiżlazzjoni li jirreferu għaliha l-petizzjonanti, id-Direttiva tal-Kunsill
85/337/KEE4 kif emendata bid-Direttiva 97/11/KE5 u d-Direttiva 2003/35/KE1 (magħrufa 

                                               
1 ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8

2 ĠU L 124, 17.5.2005, p. 1–3

3 ĠU L 41, 28.01.2033, p 26 dwar aċċess pubbliku għal informazzjoni ambjentali

4 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent. 
ĠU L 175, 05.07.1985

5 Id-Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE tat-3 ta’ Marzu 1997 li temenda d-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima tal-
effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent. ĠU L 073, 14.03.1997
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bħala d-Direttiva dwar l-Istudju tal-Impatt Ambjentali jew EIA) jistgħu jiġu kkunsidrati. Din 
id-Direttiva tagħmel provvediment għall-istudju tal-impatt ambjentali ta’ ċerti proġetti. Hija 
tagħmel distinzjoni bejn l-hekk imsejħa proġetti tal-Anness 1 li huma dejjem suġġetti għal 
studju u proġetti tal-Anness 2 fejn huma l-Istati Membri li jiddeterminaw b’eżami ta’ każ każ, 
u/jew il-limiti jew il-kriterji stupulati mill-Istat Membru jekk il-proġett għandux ikun suġġett 
għal studju.

Il-proġetti għall-kostruzzjoni ta’ kejbils tal-elettriku fil-għoli b’vultaġġ ta’ 220 kV jew aktar u 
b’tul ta’ iktar minn 15-il km huma inklużi fl-Anness 1 punt 20 u għalhekk jeħtieġu EIA 
mandatorja taħt id-Direttiva EIA. Ċerti proġetti oħra ta’ trażmissjonijiet ta’ enerġija elettrika 
minn kejbils fil-għoli huma inklużi taħt il-punt 3 b) tal-Anness II. F’dan il-każ, tkun meħtieġa 
EIA jekk jidher li jkun se jkollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent. Ir-responsabiltà primarja 
biex jiġi ddeterminat jekk dan ikunx il-każ hija f’idejn l-awtorità kompetenti fl-Istat Membru 
konċernat.

Skont l-informazzjoni provduta mill-Petizzjonanta, jidher li twettqet proċedura EIA għal dan 
il-proġett. Madankollu, m’hemmx informazzjoni biżżejjed biex il-Kummissjoni tkun tista’ 
teżamina jekk il-proċedura EIA twettqitx kif suppost, b’mod partikolari fir-rigward tal-
parteċipazzjoni tal-pubbliku. 

Il-Kummissjoni hija konxja mit-tħassib tal-pubbliku fir-rigward tal-kwistjoni tal-Kampijiet
Elettromanjetiċi (EMF) u qed timmonitorja l-effetti potenzjali tal-EMF fuq is-saħħa billi titlob 
ir-reviżjoni ta’ letteratura xjentifika, tiffinanzja r-riċerka, ixxerred informazzjoni u 
tikkontribwixxi għat-twaqqif ta’ qafas legali għall-ħarsien tal-ħaddiema u taċ-ċittadini.

Dan il-qafas legali jinkludi r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 1999/519/KE tat-12 ta’ Lulju
1999 dwar il-limitazzjoni tal-espożizzjoni tal-pubbliku ġenerali għal kampijiet
elettromanjetiċi (0 Hz sa 300 GHz)2. Dan it-test jirrakkomanda li l-Istati Membri, sabiex 
jipprovdu livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa pubblika, għandhom jadottaw qafas ta’ 
restrizzjonijiet u livelli ta’ referenza bażiċi3. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet dwar il-
limitazzjoni tal-espożizzjoni huma bbażati fuq effetti stabbiliti fuq is-saħħa umana. Il-bażi 
xjentifika għal-limiti ta’ espożizzjoni fir-Rakkomandazzjoni 1999/519/KE kienu kkonfermati 
fl-aħħar mill-Kumitat Xjentifiku dwar ir-Riskji Emerġenti għas-Saħħa u dawk Identifikati 
Reċentement (SCENIHR)4 f’Marzu 2007 bbażati fuq l-aktar evidenza xjentifika aġġornata 
disponibbli. Għal kampijiet ta’ frekwenzi baxxi ħafna (kampijiet ELF – 0-300 Hz), iġġenerati 

                                                                                                                                                  
1 Id-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2003 li tipprovdi għall-

parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil ta’ ċerti pjani u programmi li għandhom x’jaqsmu mal-ambjent u 
li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE u 96/61/KE. ĠU L 156, 25.06.2003

2 ĠU L 199, 30.7.1999 (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1999/l_199/l_19919990730en00590070.pdf ).

3 Bi tkomplija ma’ din il-kwistjoni, l-istima għandha tkun ibbażata fuq livelli ta’ kamp emessi u mhux fuq id-
definizzjoni ta’ “distanzi siguri” ġenerali. L-użu ta’ tali sostitut ma jkunx adegwat għaliex il-kampijiet 
jiddependu fuq il-vultaġġ, fuq il-fluss tal-kurrent elettriku u fuq bosta parametri oħra bħad-disinn tal-arbli, 
id-distanza bejn il-kejbils ħajjin, in-numru ta’ sistemi, il-kobor u l-għadd ta’ linji tal-fażi, eċċ. Aktar fuq 
http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net .

4http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_007.pdf
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minn kejbils tal-elettriku, l-aħħar opinjoni tal-SCENIHR tiddikjara li "l-konklużjoni 
preċedenti li l-kampijiet manjetiċi ELF jistgħu jkunu karċinoġeniċi, ibbażata prinċipalment 
fuq ir-riżultati ta’ studji epidemjoloġiċi dwar il-lewkimja fit-tfal, għadha valida. Fil-każ tal-
kanċer tas-sider u l-mard kardjovaskulari, riċerka riċenti indikat li aktarx mhemmx 
assoċjazzjoni. Għall-mard newrodeġenerattiv u t-tumuri fil-moħħ, ir-rabta mal-kampijiet ELF 
għadha mhix ċerta. Ma ntweriet ebda relazzjoni konsistenti bejn il-kampijiet ELF u s-sintomi 
rrapportati mill-persuna nnifisha (xi drabi ssir referenza għaliha bħala sensittività eċċessiva 
għall-elettriku)." 

Fir-rigward tal-applikazzjoni ta’ miżuri protettivi f’ċirkustanzi partikolari (eż. għal kejbils 
qrib skejjel, żoni residenzjali, eċċ.) l-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ protezzjoni hija kwistjoni 
li għandha tiġi indirizzata mill-awtoritajiet nazzjonali b’konsiderazzjoni għar-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill.

Meta l-livelli ta’ referenza jiġu maqbuża, huwa rrakkomandat li l-awtoritajiet nazzjonali 
jwettqu evalwazzjoni tas-sitwazzjoni ta’ espożizzjoni u jieħdu azzjonijiet ta’ segwitu kif 
jixraq, bħall-provvediment ta’ informazzjoni lill-pubbliku espost, tibdil fl-installazzjoni jew 
fid-disinn tas-sors ta’ radjazzjoni jew fil-mod kif jiġi operat.

Is-sitwazzjoni tal-Istati Membri fir-rigward tal-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni hija
miġbura fil-qosor fir-Rapport riċenti mill-Kummissjoni dwar l-Applikazzjoni tar-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 1999/519/KE (COM(2008) 532 finali)1.

Madankollu, minħabba li r-rakkomandazzjonijiet ma jorbtux, il-Kummissjoni m’għandhiex il-
poter li tintervjeni legalment biex tinforza l-applikazzjoni tal-istandards stipulati fir-
Rakkomandazzjoni. Jekk il-petizzjonanta tixtieq tkompli ssegwi l-kwistjoni, huwa ssuġġerit li 
hija tinforma ruħha dwar il-pożizzjoni tal-liġi Spanjola u dwar miżuri relatati fuq livell 
nazzjonali.

Madankollu, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ddeċidiet (sentenza fil-każ C-322/88, punt 182) li 
r-rakkomandazzjonijiet ma jistgħux jitqiesu li m’għandhomx effett legali. Il-qrati nazzjonali 
huma marbuta li jikkunsidraw ir-rakkomandazzjonijiet sabiex jiddeċiedu dwar argumenti
sottomessi quddiemhom, b’mod partikolari fejn dawn jixħtu dawl fuq l-interpretazzjoni tal-
miżuri nazzjonali adottati sabiex tiġi implimentata rakkomandazzjoni partikolari jew fejn ir-
rakkomandazzjonijiet huma mfassla biex jissupplimentaw dispożizzjonijiet Komunitarji li 
jorbtu.

III. Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni ma tistax tidentifika ksur tad-Direttiva IPPC. Fuq il-bażi tal-informazzjoni 
provduta mill-petizzjonanti, ma jistgħux jinġibdu konklużjonijiet definittivi fir-rigward ta’ 
ksur possibbli tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus u l-leġiżlazzjoni Komunitarja marbuta magħha. 

                                               
1 Rapport mill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta’ Lulju 1999 
(1999/519/KE) dwar il-limitazzjoni tal-esponiment tal-pubbliku ġenerali għall-kampijiet elettromanjetiċi (0 Hz 
sa 300 GHz) – It-Tieni Rapport ta’ Implimentazzjon 2002-2007 (COM(2008) 532 finali)
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:EN:HTML
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Skont l-aħħar informazzjoni, jidher li l-attività tas-substation ta’ Patraix ġiet sospiża b’riżultat 
tal-appelli ġudizzjali u tal-inċidenti rrappurtati mill-petizzjonanti. Barra minn hekk, jidher li l-
awtoritajiet Spanjoli kompetenti differenti laħqu ftehim biex imexxu din l-installazzjoni 
elettrika f’post ieħor fil-belt ta’ Valencia, eżattament, f’dik li qabel kienet is-sodda tax-Xmara 
Turia. F’dak il-każ, l-għanijiet tal-Petizzjonanta jkunu ntlaħqu.  

Fid-dawl ta’ dan l-iżvilupp riċenti f’livell lokali, il-Kummissjoni tissuġġerixxi li jiġi vverifikat 
jekk is-substation tat-trasformer ingħalqitx. Jekk dan mhuwiex il-każ, il-Kummissjoni se 
titlob l-osservazzjonijiet tal-awtoritajiet Spanjoli dwar il-kwistjonijiet imqajma f'din il-
petizzjoni.


