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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0835/2009, imressqa minn María Alejandra Pérez Montedeoca, ta’
nazzjonalità Spanjola, f’isem il-“Plataforma por la alternativa del anillo 
insular”, dwar ix-xogħol ta’ kostruzzjoni fuq il-proġett “cierre del anillo 
insular” fuq il-gżira ta’ Tenerife, fil-Gżejjer Kanarji 

Petition 1241/2009, imressqa minn I. I. Rodriguez Cámara, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, b’69 firma, dwar it-twessigħ ta’ triq f’Ecod de los Vinos, Tenerife

1. Sommarju tal-petizzjoni 0835/2009

Il-petizzjonanta ma taqbilx max-xogħol ta’ kostruzzjoni ffinanzjat mill-Komunità fuq triq 
ċirkolari madwar il-gżira ta’ Tenerife, u b’mod partikolari t-taqsimiet bejn Icod de los Vinos u 
Santiago del Teide. Hija ssostni li dan ix-xogħol għandu impatt fuq bosta SCIs, żoni li jaqgħu 
taħt il-protezzjoni ta’ Natura 2000 (Acantilados de la Culata u Cuevas del viento), u park 
naturali (Reserva especial del Chinyero) li huwa SBPA. Ix-xogħol se jkollu wkoll impatt fuq 
akwiferi, u se tintilef art ta’ valur agrikolturali. Il-petizzjonanta ssostni li ma ġewx investigati 
alternattivi possibbli għal dan il-proġett u li l-istudju dwar l-impatt ambjentali twettaq fuq bażi 
frammentarja, filwaqt li x-xogħol ma ġiex meqjus bħala proġett globali ta’ infrastruttura.

Sommarju tal-petizzjoni 1241/2009

Il-petizzjonant joġġezzjona t-twessigħ proġettat għas-sezzjoni tat-triq C-820 f’Icod de los 
Vinos ta’ Santiago del Teide li tagħmel parti mir-ring road tal-gżira ta’ Tenerife, billi jindika 
li x-xogħol se jaffetwa l-irdumijiet ta’ Culata, li jinsabu f’Sit ta’ Importanza Komunitarja (SCI 
ES 7020073). Il-petizzjonant jitlob li x-xogħlijiet, li ġew iffinanzjati mill-ERDF, jitwaqqfu 
fuq il-bażi li l-proġett qed jeqred zona ta’ konservazzjoni.

2. Ammissibilità 
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Petizzjoni 0835/2009

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

Petizzjoni 1241/2009

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010. 

Petizzjoni 0835/2009

Skont il-petizzjonanta x-xogħlijiet ta’ kostruzzjoni “cierre del anillo insular”, li għandhom l-
għan li jtejbu iktar il-konnessjonijiet tat-toroq fit-Tramuntana tal-gżira ta’ Tenerife, hemm 
probabilità li jkollhom effetti sinifikanti fuq diversi Siti ta’ Importanza Komunitarja (minn 
hawn ’il quddiem SCIs), protetti mid-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa1 (Id-Direttiva tal-
Habitats). Il-proġett ma ġie suġġett għall-ebda studju dwar l-impatt ambjentali. Il-
petizzjonanta tgħid li dan mhuwiex f’konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-
Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent2 (id-Direttiva EIA), kif modifikata.

L-istima dwar l-impatt fuq l-ambjent għandha tidentifika, tiddeskrivi u tistma b’manjiera 
xierqa, fid-dawl ta’ kull każ individwali u b’mod konformi ma’ l-Artikoli 4 sa 11, l-effetti 
diretti u indiretti ta’ proġett fuq il-fatturi li ġejjin:

- il-bniedem, il-fawna u l-flora;
- il-ħamrija, l-ilma, l-arja, il-klima u l-pajsaġġ;
- il-beni materjali u l-wirt kulturali;
- l-interazzjoni bejn il-fatturi msemmija fl-ewwel, fit-tieni u fit-tielet inċiżi.";
Dan l-obbligu jista’ jinkiser meta proġett wieħed jinqasam f’diversi partijiet, bir-riżultat li 
jsiru proċeduri separati ta’ studju dwar l-impatt, b’mod partikolari meta ma jkunx hemm 
ġustifikazzjoni teknika u l-effetti sinerġiċi tal-partijiet differenti ma jittiħdux 
inkonsiderazzjoni fl-istudju.

Fl-Artikolu 6 tad-Direttiva tal-Habitats, jingħad dan li ġej: 
“1. Għal żoni speċjali ta’ konservazzjoni, l-Istati Membri għandhom jistabilixxu l-miżuri ta’
konservazzjoni meħtieġa li jinkludu, jekk hemm bżonn, pjanijiet ta’ tmexxija xierqa disinjati 
speċifikament għas-siti jew imdaħħla fil-pjanijiet ta’ żvilupp l-oħra, u miżuri xierqa statutorji, 
amminstrattivi jew kuntrattwali li jaqblu mal-ħtiġiet ekoloġiċi tat-tipi ta’ habitat naturali fl-
                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7–50

2   ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40–48
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Anness I u l-ispeċi fl-Anness II li hemm fis-siti.
2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex jevitaw, fiż-żoni speċjali ta’
konservazzjoni, id-deterjorament tal-habitat naturali u l-habitat tal-ispeċi kif ukoll it-tfixkil 
tal-ispeċi li għalihom ġew nominati ż-żoni, sa fejn dak it-tfixkil jista’ jkun sinifikanti meta 
jitqies skont l-għanjiet ta’ din id-Direttiva.
3. Kull pjan jew proġett li mhux marbut direttament ma’ jew li ma hux meħtieġ għat-tmexxija 
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 suġġett għal evalwazzjoni xierqa tal-
implikazzjonijiet tiegħu għas-sit invista tal-għanjiet ta’ konservazzjoni tas-sit. Fl-isfond tar-
riżultati tal-evalwazzjoni tal-implikazzjonijiet għas-sit u skont id-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 4, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jaqblu dwar il-pjan jew il-proġett 
biss wara li jkunu żguraw li dan ma jaffettwax ħażin l-integrità tas-sit konċernat u, jekk 
xieraq, wara li jkunu raw l-opinjoni tal-pubbliku ġenerali.
4. Jekk, minkejja li jkun hemm evalwazzjoni negattiva tal-implikazzjonijiet għas-sit u fin-
nuqqas ta’ soluzzjonijiet oħra, pjan jew proġett irid isir xorta waħda għal raġunijiet 
obbligatorji oħra li huma konnessi mal-interess pubbliku, inklużi dawk ta’ tip soċjali jew 
ekonomiku, l-Istat Membru jrid jieħu l-miżuri kollha kumpensatorji meħtieġa biex jiżgura li 
tkun protetta l-koerenza globali ta’ Natura 2000. Hu jrid jgħarraf lill-Kummissjoni dwar il-
miżuri kumpensatorji adottati.
Meta s-sit konċernat jospita tip ta’ habitat naturali ta’ prijorità u/jew speċi ta’ prijorità, l-uniċi 
kunsiderazzjonijiet 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 obbligatorji oħra ta’
interess pubbliku li jieħu l-preċedenza.”

Attwalment, il-Kummissjoni qed tivverifika jekk id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-artikolu ġewx 
applikati b’mod adegwat f’dan il-każ.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni nediet investigazzjoni dwar din il-petizzjoni u ser iżżomm lill-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet infurmat dwar is-sejbiet tagħha.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Petizzjonijiet 0835/2009 u 1241/2009

Skont il-petizzjonanti, il-proġett “cierre del anillo insular”, li kien maħsub biex itejjeb il-
konnessjonijiet tat-toroq fil-parti tat-Tramuntana tal-gżira ta’ Tenerife, x’aktarx se jkollu 
effetti sinifikanti fuq bosta Żoni ta’ Protezzjoni Speċjali, ikklassifikati skont l-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2009/147/KE tal-Kunsill u tal-Parlament Ewropew tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar 
il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi1 u Siti ta’ Importanza Komunitarja, protetti skont id-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat 
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa2. Il-petizzjonanti jsostnu wkoll li d-Direttiva 
                                               
1  ĠU L 20,  26.1.2010, p. 7-25
2 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7–50
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85/337/KEE tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti 
pubbliċi u privati fuq l-ambjent1, kif emendata2, ma ġietx applikata tajjeb minħabba li l-istima 
tal-impatt ambjentali tal-proġett ma kkunsidratx l-effetti kumulattivi.

L-informazzjoni miġbura permezz tal-investigazzjoni mnedija mill-Kummissjoni turi li l-istess 
kwistjonijiet bħal dawk imqajma fil-petizzjonijiet attwalment huma soġġetti għal proċeduri legali 
fi Spanja (kawża Nru 165/2008, quddiem il-Qorti Għolja tal-Ġustizzja tal-Gżejjer Kanarji).

Għalhekk, il-Kummissjoni waqqfet l-investigazzjoni tagħha, li ma kien se jkollha l-ebda skop 
utli f’dan l-istadju fid-dawl tal-irwol tal-imħallfin nazzjonali fl-infurzar tal-liġi tal-UE. L-
imħallfin nazzjonali huma wkoll imħallfin tal-liġi tal-UE u, meta jkun hemm bżonn, 
għandhom japplikaw il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE fil-każijiet pendenti quddiemhom. Aktar 
minn hekk, id-Direttivi 2009/147/KE, 92/43/KEE u 85/337/KEE ġew trasposti għalkollox fi 
Spanja.

                                               
1  ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40-48

2   Direttivi tal-Kunsill 97/11/KE, ĠU L  073, 14.03.1997,  p. 5 -15  u Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament u tal-
Kunsill, ĠU L 156, 25.06.2003,  p. 17- 25


