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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0864/2009, imressqa minn Ayoze Mariano Machín Rodriguez ta’ 
nazzjonalità Spanjola, dwar allegazzjoni ta’ vjolazzjoni tad-Direttivi dwar l-
l-Għasafar u l-Ħabitats mill-kostruzzjoni ta’ power station idroelettrika u 
wind farm fuq il-gżira El Hierro

1. Sommarju tal-petizzjoni

Din hija talba għall-għajnuna biex jitwaqqaf il-bini - jew tal-anqas biex isir studju tal-impatt 
ambjentali qabel - ta’ power station idroelettrika u wind farm, allegatament minħabba li jiksru 
d-Direttivi dwar l-Għasafar u l-Ħabitats.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika l-impatti negattivi fuq l-ambjent ta’ proġett li jippromwovi l-enerġija 
rinnovabbli, partikolarment dik iġġenerata mir-riħ u dik idroelettrika, fil-gżira ta’ El Hierro, 
fil-Komunità Awtonoma tal-Kanarji, fi Spanja.

Il-petizzjonant jindika li l-proġett se jkollu impatt negattiv sinifikanti fuq is-siti li huma 
inklużi fin-netwerk Natura 2000. Il-petizzjonant jindika li l-awtoritajiet kompetenti għandhom 
ifittxu postijiet alternattivi oħra fejn jista’ jitwettaq dan il-proġett, filwaqt li jippromwovu t-
tnaqqis tal-konsum tal-enerġija elettrika fil-gżira ta’ El Hierro.
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Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni eżaminat l-argumenti u l-informazzjoni provduti mill-petizzjonant fir-rigward 
tal-proġett inkwistjoni, fid-dawl tad-dritt Komunitarju ambjentali li jista’ jkun applikabbli.  
Din ħadet inkunsiderazzjoni wkoll xi preċedenti kif ukoll id-dejta li diġà hija magħrufa dwar 
dan is-suġġett.

Għandu jiġi nnutat li l-Kummissjoni rċiviet il-mistoqsija bil-miktub E-6014/08 dwar dan l-
istess proġett, li għandu l-għan li jikkonverti lill-gżira ta’ El Hierro fi gżira awtosuffiċenti 
mill-perspettiva tal-enerġija ġġenerata minn enerġija rinnovabbli.

Il-Kummissjoni indirizzat lill-awtoritajiet Spanjoli biex titlobhom l-osservazzjonijiet tagħhom 
dwar il-fatti esposti u dwar l-applikazzjoni tad-dritt Komunitarju ambjentali f’dan il-każ, 
partikolarment dwar l-obbligi stipolati fid-Direttiva 85/337/KEE1 dwar l-istima tal-effetti ta’ 
ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent. 

L-Artikolu 2 tad-Direttiva 85/337/KEE jistipola li proġetti li aktarx ikollhom effetti 
sinifikattivi fuq l-ambjent minħabba inter alia, in-natura, il-kobor u l-post tagħhom, 
għandhom ikunu sottomessi għal proċedura tat-talba tal-awtorizzazzjoni u stima fir-rigward 
tal-effetti tagħhom qabel ma jingħataw din l-awtorizzazzjoni. Id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 85/337/KEE japplikaw għall-proġetti elenkati fl-Annessi I u II.

Skont l-Artikolu 4.1, il-proġetti tal-Anness I għandhom jiġu soġġetti b’mod obbligatorju 
għall-proċedura tal-istima tal-impatt ambjentali, minbarra f’każijiet eċċezzjonali. Skont it-
termini tal-Artikolu 4.2, għall-proġetti rilevanti tal-Anness II, l-Istat Membru kkonċernat se 
jiddetermina: a) fuq il-bażi ta’ eżami ta’ każ b’każ, jew b) fuq il-bażi ta’ limiti jew kriterji 
ffissati mill-Istat Membru (il-fażi tal-iskrining), jekk il-proġett għandux jiġi soġġett għal stima 
skont l-Artikoli minn 5 sa 10. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li japplikaw dawn iż-żewġ 
proċeduri. Għandu jiġi nnutat li l-proġett li huwa s-suġġett ta’ dan il-każ jissemma fl-Anness 
II tad-Direttiva 85/337/KEE.

Fir-rigward tad-direttivi Komunitarji dwar il-protezzjoni tan-natura: id-Direttiva 79/409/KEE2

(dwar l-Għasafar) u d-Direttiva 92/43/KEE3 (dwar il-Ħabitats), għandu jiġi nnutat li t-tnejn li 
huma, huma rilevanti f’dan il-każ, billi dan il-proġett jista’ jaffettwa diversi siti li huma 
inklużi fin-netwerk tan-Natura 2000.

F’dan ir-rigward, għandu jiġi nnutat li l-Artikolu 6, paragrafu 3, tad-Direttiva 92/43/KEE 
jistipola li 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 in vista tal-għanjiet ta’ konservazzjoni tas-sit.  Fl-
isfond tar-riżultati tal-evalwazzjoni tal-implikazzjonijiet għas-sit u skont id-dispożizzjonijiet 
                                               
1 Direttiva 85/337/KEE (ĠU L 175, 05.07.1985) li ġiet modifikata mid-direttiva 97/11/KE 
(ĠU L 073, 14.03.1997), id-Direttiva 2003/35/KE (ĠU L 156, 25.06.2003) u d-direttiva 
2009/31/KE (ĠU L 140, 05.06.2009).
2  Kodifikata permezz tad-Direttiva 2009/147/KE (ĠU L 20, 26.01.2010)
3  Ġ.U. Nru L 206 tat-22.07.1992.



CM\829422MT.doc 3/4 PE448.688v01-00

MT

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.

Wara t-talba tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Spanjoli pprovdew ir-risposta dettaljata mill-
Gvern tal-Kanarji, partikolarment mid-Dipartiment tal-Ambjent u l-Ippjanar tal-Art u wkoll 
mid-Dipartiment tal-Impjieg, l-Industrija u n-Negozju.

L-awtoritajiet Spanjoli jispjegaw li l-Pjan ta’ Żvilupp Sostenibbli tal-gżira ta’ El Hierro, li ġie 
approvat mill-awtoritajiet tal-gżejjer (Cabildo Insular) fis-27 ta’ Novembru 1997, għandu l-
għan li joħloq territorju li huwa awtosuffiċjenti. Il-proġett inkwistjoni jaqa’ fl-ambitu ta’ dan 
l-għan biex jinkiseb madwar 70-80% tal-konsum tal-enerġija elettrika tal-gżira ta’ El Hierro 
flimkien mal-enerġija ġġenerata minn sorsi rinnovabbli.

L-awtoritajiet reġjonali jindikaw li l-kumpanija anonima “Gorona del Viento, S.A.” qed 
tippromwovi l-proġett, u hija rrappreżentata mill-awtoritajiet tal-gżira (Cabildo Insular de El 
Hierro) (60%), mill-Istitut Teknoloġiku tal-Kanarji (10%) u mill-intrapriża tal-elettriku ta’ 
Endesa (30%). Fi kliem ieħor dan jirrigwarda kumpanija li fil-parti l-kbira tagħha hija 
magħmula mill-kapital pubbliku.

L-awtoritajiet reġjonali jsostnu li l-proġett inkwistjoni kien soġġett għal proċedura formali ta’ 
evalwazzjoni tal-impatt ambjentali, skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u reġjonali fir-rigward 
tal-kwistjoni. Din il-proċedura ntemmet bid-dikjarazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent (EIS) li ġiet 
adottata mill-Kumitat għall-Ippjanar tal-Art u għall-Ambjent tal-Kanarji (COTMAC) waqt il-
laqgħa li saret fis-27 ta’ Ġunju 2008. Din id-deċiżjoni ġiet ippubblikata fil-ġurnal uffiċjali 
reġjonali nru 199 tat-3 ta’ Ottubru 2008.

Din l-EIS tat deskrizzjoni qasira tar-riżultat tal-proċedura tal-evalwazzjoni tal-impatt 
ambjentali, inklużi l-konsultazzjonijiet li saru mal-awtoritajiet konċernati u mal-pubbliku, l-
alternattivi differenti studjati kif ukoll il-miżuri adottati biex jiġu evitati jew imnaqqsa l-effetti 
ta’ dan il-proġett fuq l-ambjent.

L-awtoritajiet reġjonali jispjegaw li l-EIS hija magħmula minn 18-il kundizzjoni ambjentali 
bl-għan li jiġu stabbiliti miżuri ta’ protezzjoni tal-artijiet naturali kkonċernati, inkluż pjan ta’ 
sorveljanza ambjentali. Dawn il-kundizzjonijiet ġew inklużi fl-awtorizzazzjoni 
amministrattiva li tapprova l-proġett inkwistjoni, li ngħatat permezz tar-riżoluzzjoni tad-
Direttorat Ġenerali tal-Enerġija fl-20 ta’ Marzu 2009.

L-awtoritajiet Spanjoli spjegaw ukoll il-karatteristiki ewlenin tal-proġett, li jikkonsistu 
f’depożitu għall-ħażna tal-ilma fil-livell ta’ fuq, depożitu fil-livell ta’ taħt, żewġ pajpijiet 
ewlenin u installazzjonijiet sekondarji, power station idroelettrika, wind farm, ħames linji ta’ 
konnessjoni elettrika u substation tal-elettriku.

L-awtoritajiet Spanjoli jindikaw li dan il-proġett ġie ddikjarat li huwa bżonjuż għall-pubbliku 
u ta’ interess soċjali permezz tal-liġi reġjonali 8/2006, tal-11 ta’ Diċembru 2006. Il-proġett ġie 
stipolat ukoll fil-Pjan tal-gżejjer għall-ġestjoni tar-riżori naturali ta’ El Hierro, li ġie adottat fl-
2002.
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Fir-rigward tad-direttivi Komunitarji dwar il-protezzjoni tan-natura, l-awtoritajiet Spanjoli 
jirrikonoxxu li parti mill-proġett se titwettaq fis-siti inklużi fin-Netwerk Natura 2000. B’mod 
partikolari, id-depożitu fil-livell ta’ fuq fl-ambjent naturali ta’ “Garoé” (ES0000102) magħżul 
bħala Żona Speċjali ta’ Protezzjoni għall-Għasafar (ŻSP) kif ukoll bħala Sit ta’ Importanza 
Komunitarja (SCI).  Id-depożitu fil-livell ta’ taħt u parti mill-pajplajn, ta’ taħt l-art, fl-SIC 
“Timijiraque” (ES7020006).  F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet Spanjoli jsostnu li ttieħdu miżuri 
ta’ rimedju matul il-proċedura ta’ evalwazzjoni tal-impatt ambjentali. Barra minn hekk, l-EIS 
stabbilixxiet diversi kundizzjonijiet biex tiżgura l-protezzjoni u l-koerenza tan-Netwerk 
Natura 2000. Għandu jiġi nnutat li d-Direttorat Ġenerali tal-ambjent naturali tal-Kanarji ġie 
kkonsultat dwar dan is-suġġett. Fil-fatt, wara r-rapport ippubblikat fit-28 ta’ Marzu 2008, hu 
kkonkluda li dan il-proġett mhux se jkollu effetti negattivi fuq in-Netwerk Natura 2000. Fi 
kwalunkwe każ, it-twettiq tal-proġett huwa soġġett għal sorveljanza ambjentali. 

Fir-rigward ta’ dak li għadu kif intqal hawn fuq, ir-risposta tal-awtoritajiet Spanjoli tista’ tiġi 
meqjusa bħala sodisfaċenti. Għandu jiġi nnutat li l-proġett inkwistjoni ġie soġġett għal 
proċedura ta’ evalwazzjoni tal-impatt ambjentali qabel ma ngħatat l-awtorizzazzjoni. Ġew 
ikkonsultati l-awtoritajiet ambjentali u d-diversi awtoritajiet kompetenti. Għadd ta’ miżuri 
ġew adottati u previsti biex jiġu evitati l-effetti negattivi ta’ dan il-proġett fuq l-ambjent.  
Barra minn hekk, dan huwa proġett importanti li jirrigwarda l-enerġija rinnovabbli, li se jkollu 
effett pożittiv fuq l-ambjent.

Konklużjonijiet

L-analiżi tal-fajl ma wasslitx għall-konklużjoni li kien hemm xi ksur tal-liġi Komunitarja 
ambjentali applikabbli f’dan il-każ.


