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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1400/2009, imressqa minn Gerhard Holzinger, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar is-sostenibilità ambjentali tal-awtostrada ppjanata fil-
Gżejjer Kanarji.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob li jkun hemm evalwazzjoni tas-sostenibilità ambjentali ta’ awtostrada 
ppjanata bejn Santa Cruz de La Palma u Los Llanos de Aridane. Huwa tal-fehma li t-toroq 
eżistenti jistgħu jiġu mtejba biex jilħqu l-istess għan. Huwa tal-fehma wkoll li għandu jiġi 
meqjus mill-ġdid appoġġ finanzjarju mill-Fondi Reġjonali għall-iktar reġjuni fil-periferija 
sabiex ikopru l-ispejjeż ta’ manutenzjoni għall-proġetti ta’ infrastruttura.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 8 Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 25 Marzu 2010.

Il-petizzjonant jitlob li jkun hemm evalwazzjoni tas-sostenibilità ambjentali ta’ awtostrada 
ppjanata bejn Santa Cruz de La Palma u Los Llanos de Aridane. Il-petizzjonant huwa tal-
fehma li t-toroq eżistenti jistgħu jiġu mtejba biex jilħqu l-istess għan. Huwa tal-opinjoni li l-
appoġġ finanzjarju mill-Fondi Reġjonali lir-Reġjuni l-Aktar Imbiegħda wassal għall-qerda ta’ 
diversi żoni naturali u dan, preferibbilment, għandu jkopri l-ispejjeż ta’ manutenzjoni tal-
infratsruttura eżistenti minflok ma jappoġġja l-infratsruttura l-ġdida biss.

Il-Kummissjoni taqbel bis-sħiħ mat-tħassib tal-petizzjonant li, minħabba l-limiti territorjali 
tal-gżira ta’ La Palma, il-Fondi Strutturali għandhom jingħataw bi prijorità għat-tisħiħ tal-
infrastruttura sostenibbli eżistenti.
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F’konformità ma’ dan, l-awtoritajiet Spanjoli kkonfermaw li l-proġett tal-bini ta’ awtostrada 
ġdida fil-gżira ta’ La Palma mhux se jiġi appoġġjat mill-ebda finanzjament komunitarju.

Konsegwentement, il-kwistjoni mqajma mill-petizzjonant taqa’ fil-kompetenza tal-awtoritajiet 
nazzjonali u reġjonali fi Spanja.

Din il-petizzjoni ma taqax taħt ir-responsabilitajiet tal-Kummissjoni.

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

Kif diġà ġie spjegat mill-Kummissjoni fil-komunikazzjoni preċedenti tagħha, il-kwistjoni 
mqajma mill-petizzjonant fir-rigward tal-finanzjament ta’ dan il-proġett tinsab fil-kompetenza 
tal-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali fi Spanja.
Fir-rigward tal-applikazzjoni tal-liġi ambjentali tal-UE, għandu jiġi nnutat li d-Direttiva 
85/337/KEE tal-Kunsill1 kif emendata (magħrufa bħala d-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt 
Ambjentali jew bħala d-Direttiva dwar l-EIAs) tagħmel dispożizzjonijiet għat-twettiq ta’ EIA 
għal ċerti proġetti pubbliċi u privati.  Id-Direttiva dwar l-EIAs tiddistingwi bejn l-hekk 
imsejħa proġetti tal-Anness I, li dejjem iridu jiġu suġġetti għal proċedura tal-EIAs, u l-proġetti 
tal-Anness II fejn l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw billi jeżaminaw każ każ, u/jew 
permezz tal-livelli minimi jew il-kriterji stipulati fil-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar it-
traspożizzjoni jekk proġett għandux ikun suġġett għal EIA.
Għandu jiġi nnutat li l-proġetti ta’ motorways u expressways huma inklużi fil-punt 7 b) tal-
Anness I tad-direttiva u għalhekk EIA huwa obbligatorju.
Il-proċedura tal-EIA tiżgura li l-konsegwenzi ambjentali tal-proġetti jiġu identifikati u 
vvalutati qabel ma l-awtorità kompetenti tagħti kunsens għall-iżvilupp.  Il-pubbliku jista’ 
jagħti l-opinjoni tiegħu u jridu jitqiesu l-konsultazzjonijiet kollha.  Il-pubbliku għandu wkoll 
ikun mgħarraf bil-kontenut tal-kunsens għall-iżvilupp.

Skont l-informazzjoni disponibbli, dan il-proġett ta’ highway fuq il-Gżira Palma huwa fi 
stadju preliminari ħafna.  Il-Kummissjoni tqis li l-proċedura tal-EIA se tkun il-qafas xieraq 
biex il-petizzjonant jesprimi l-osservazzjonijiet u t-tħassib tiegħu dwar dan il-proġett u l-
alternattivi possibbli għalih.

                                               
1 Direttiva 85/337/KEE (ĠU L 175, 05.07.1985) kif emendata 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).


