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Kumitat għall-Petizzjonijiet

25.9.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1232/2007, imressqa minn Manuel Garcia Gonzáles (ta' 
nazzjonalita' Spanjola), f'isem Plataforma Ciudadana Refineria NO, dwar 
ksur allegat tad-Direttivi tal-KE 2003/4 u 85/337 fir-rigward tal-proġett tar-
raffinerija ta’ Balboa li se tinbena f’Estremadura (Spanja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-awtoritajiet Spanjoli kisru diversi direttivi tal-KE, inklużi d-Direttivi 
tal-KE 2003/4 dwar l-aċċess għall-informazzjoni u 85/337 dwar l-istudju tal-impatt ambjentali 
fir-rigward ta’ proġett li qed jimmira li jinstalla raffinerija taż-żejt mhux raffinat 
f’Estramadura (Spanja). Il-petizzjonant jargumenta li r-raffinerija, iffinanzjata parzjalment 
minn fondi pubbliċi, se jkollha impatt ambjentali negattiv fuq din iz-zona agrikola magħrufa 
għall-produzzjoni tagħha taż-żejt taż-żebbuġa u l-inbid. Il-petizzjonant jispjega li t-tħaddim 
tar-raffinerija se jkun jirrikjedi l-użu ta’ kwantitajiet ta’ ilma importanti. Skont hu, il-proċess 
ta’ konsultazzjoni pubblika ma twettaqx skont il-leġiżlazzjoni li hemm fis-seħħ u t-tħassib 
muri mir-residenti rigward il-provvista tal-ilma ma kienx indirizzat b’mod adegwat. Barra 
minn hekk, il-petizzjonant jikkundanna l-preżentazzjoni tal-istudju tal-impatt ambjentali dwar 
il-kwistjoni tal-provvista tal-ilma minflok l-istudju sħiħ li jkopri l-effetti globali tal-proġett. Il-
petizzjonant isostni wkoll li r-raffinerija se jkollha impatt negattiv fuq iż-żoni ġirien Portugiżi 
u li l-opinjoni pubblika Portugiża ma kinitx ikkonsultata skont l-impenji li kienu miftiehma 
fil-Konvenzjoni Espoo dwar l-istudju tal-impatt ambjentali f’ambitu transkonfinali. Il-
petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jistħarreġ dawn il-vjolazzjonijiet.

2. Ammissibilità

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

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-25 ta' Novembru 2008.
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“Il-petizzjonant iqajjem l-ilmenti tiegħu dwar l-applikazzjoni ħażina tal-liġi ambjentali tal-
Komunità Ewropea, prinċipalment l-EIA u d-Direttivi Aarhus1, mill-awtoritajiet Spanjoli 
f’relazzjoni mal-proġett biex tinbena “r-raffinerija ta’ Balboa” fir-reġjun ta’ Estremadura.

L-istess ilmenti tqajmu fil-mistoqsija miktuba E-3863/08.

Il-Kummissjoni diġà waslitilha informazzjoni dwar dan is-suġġett. Madankollu, il-proġett 
biex tinbena r-raffinerija ta’ Balboa ma ġiex approvat u l-proċedura tal-istima tal-impatt 
għadha għaddejja.

Meta wieħed jikkunsidra d-daqs tal-proġett u l-effetti li x’aktarx ikollhom is-siti ta’ Natura 
2000, il-Kummissjoni bagħtet ittra lill-awtoritajiet Spanjoli fejn qed titlob l-informazzjoni u 
se tevalwa l-iżvilupp tal-proġett.”

4. Risposta kumplimentari mill-Kummissjoni, li waslet nhar id-19 ta' Ġunju 2009.

"Fil-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-10-11 ta' Frar 2009, il-Kummissjoni kkomunikat li 
ntalbet aktar informazzjoni mill-awtoritajiet Spanjoli rigward il-kostruzzjoni tar-"Raffinerija 
Balboa" fir-reġjun ta' Estremadura.

Il-Kummissjoni rċeviet informazzjoni dwar is-suġġetti u skont l-awtoritajiet Spanjoli l-
proċedura tal-Evalwazzjoni tal-Impatt Ambjentali għadha għaddejja. Għalhekk, il-proġett 
għall-kostruzzjoni tar-Raffinerija Balboa għadu ma ġiex approvat u l-awtoritajiet kompetenti 
għad iridu jieħdu deċiżjoni finali dwar il-proġett.

Peress li l-proċeduri  jidhru li għadhom għaddejjin, ma jidhirx li hemm ksur tal-leġiżazzjoni 
Ewropea. Madankollu, kif il-Kummissjoni hija konxja tal-impatti possibbli fuq is-siti Natura 
2000 minħabba l-kobor u n-natura tal-proġett, qed tosserva mill-qrib l-iżvilupp tal-proċeduri 
għal dan il-proġett."

5. Risposta kumplimentari mill-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Setembru 2009.

Il-petizzjoni

Fl-ittra tiegħu tal-4 ta’ Mejju 2009 il-petizzjonant jispeċifika li, wara dikjarazzjonijiet mill-
awtoritajiet tal-Estremadura, rakkontati fil-midja, l-istudju dwar l-impatt ambjentali (EIA) 
għall-proġett tar-Raffinerija ta’ Bilbao għandu jirċievi ‘id-dawl aħdar’ mill-awtoritajiet 
kompetenti, biex b’hekk jingħata bidu għat-twettiq tiegħu.  

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent (ĠU L 175, 5.7.1985), kif emendata mid-Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE (ĠU L 73, 
14.3.1997) u d-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 156, 25.6.2003).
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Huwa jqis li l-Artikolu 5, l-ewwel paragrafu (rectius 2) tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus1 ma kienx 
rispettat, ladarba l-informazzjoni ambjentali ma tpoġġietx għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.   

Kummenti tal-Kummisjoni dwar is-suġġett tal-petizzjoni

L-Artikolu 5 tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus, li l-petizzjonant jirreferi għalih, jikkonċerna
‘disseminazzjoni attiva’ tal-informazzjoni ambjentali min-naħa tal-awtoritajiet pubbliċi. Fl-
istruttura tal-Konvenzjoni, l-‘ewwel pilastru’, jiġifieri l-aċċess tal-pubbliku għall-
informazzjoni ambjentali, huwa trattat fl-Artikoli 4 u 5, fejn l-ewwel wieħed jirrigwarda l-
aċċess għall-informazzjoni fuq talba u t-tieni d-disseminazzjoni tal-informazzjoni li l-
awtoritajiet pubbliċi għandhom iwettqu fuq inizjattiva tagħhom stess. 

Konformità sħiħa ma’ dan l-ewwel pilastru tal-Konvenzjoni kienet żgurata fid-dritt 
komunitarju permezz tad-Direttiva 2003/4/KE2. Huwa l-Artikolu 7 ta’ din id-Direttiva li 
jittraduċi fl-ordni ġudizzjarju komunitarju l-Artikolu 5 tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus. 
Madankollu, f’dan il-każ, ir-referenza għad-disseminazzjoni attiva mhijiex pertinenti.

Fil-fatt, mill-komunikazzjoni addizzjonali tal-Kummissjoni jidher li bħalissa hemm għaddejja 
l-proċedura li għandha l-għan li tħejji EIA. Madankollu, f’konformità mal-Artikolu 6 tal-
Konvenzjoni ta’ Aarhus u mad-Direttiva 2003/35/KE3 - u b’mod speċjali l-Artikolu 3, 
għandha tiġi żgurata l-parteċipazzjoni tal-pubbliku fil-qafas tal-EIA. L-Artikolu 6, paragrafu 2 
tad-Direttiva 85/337/KEE, kif emendata mid-Direttivi 97/11/KE u 2003/35/KE, jistipula 
b’mod dettaljat l-informazzjoni li għandha titpoġġa għad-dipożizzjoni tal-pubbliku. Barra 
minn hekk, aċċess għall-ġustizzja huwa garantit ‘għalbiex jisfida l-legalità sostanzjali jew 
proċedurali tad-deċiżjonijiet, l-atti jew l-omissjonijiet bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta’ din 
id-Direttiva dwar il-parteċipazzjoni tal-pubbliku’ (l-Artikolu 10a tad-Direttiva 85/337/KEE, 
kif emendata mid-Direttivi 97/11/KE u 2003/35/KE).

Minħabba f’hekk, fid-dawl ta’ dawn il-preċiżjonijiet, il-petizzjonant huwa mistieden biex 
jeżamina jekk l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6, paragrafu 2 tad-Direttiva 85/337/KEE, 
kif emendata, kinetx għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, f’konformità mal-proċeduri indikati 
hawn. F’każ li jirriżulta li dawn ir-regolamenti ma kinux applikati b’mod korrett, huwa 
mistieden biex jirrikorri għar-rimedji msemmija fl-Artikolu 10a tad-Direttiva, kif emendata.

                                               
1 Konvenzjoni dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-aċċess 
għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali, iffirmata f’Aarhus fil-25 ta’ Ġunju 1998. Il-Komunità Ewropea ilha 
tipparteċipa fiha mis-17 ta’ Mejju 2005, wara d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17.02.05 (2005/370/KE), ippubblikata 
fil-ĠU L124 tas-17.05.05, paġna 1.
Ir-Renju ta’ Spanja jipparteċipa fiha wkoll.

2 Id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif 
ambjentali u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/313/KEE, ippubblikata fil-ĠU L41 tal-14.02.03, paġna 26.

3 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, rigward il-parteċipazzjoni pubblika u l-aċċess għall-ġustizzja, id-Direttivi 85/337/KEE u 96/61/KE tal-
Kunsill, ippubblikata fil-ĠU L 156 tal-25.06.03, paġna 17.
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Konklużjonijiet

Fuq il-bażi tal-informazzjoni mogħtija, il-Kummissjoni ssib li m’hemmx elementi li 
jippermettu li wieħed jasal għall-konklużjoni li kien hemm ksur tad-Direttiva 2003/4/KE dwar 
l-aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni ambjentali.


