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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0403/2010 , imressqa minn Joan Baptista Orquín Caselles, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, f’isem il-‘Foro de participación ciudadana de la agenda 
local 21 de Oliva’ (grupp ta’ azzjoni taċ-ċittadini lokali għall-“Agenda 21” 
f’Oliva), dwar il-kejbil elettriku ppjanat bejn Gandia u Vejer

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkuntesta r-rotta ppjanata ta’ kejbil elettriku bejn Gandia u Vejer li għandu 
jgħaddi mill-muniċipalità ta’ Oliva, u jargumenta li l-kejbil għandu jgħaddi minn taħt l-art u li 
r-rotta għalih għandha terġa’ tiġi ppjanata, minħabba l-impatt tiegħu fuq il-pajsaġġ, ambjent, 
turiżmu u saħħa.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Lulju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni eżaminat l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant fid-dawl tal-liġi tal-UE 
li tista’ tapplika f’dan il-każ.

Id-Direttiva 85/337/KEE1 kif emendata (magħrufa bħala l-Istima tal-Impatt Ambjentali jew 
                                               
1 Id-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).
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id-Direttiva EIA) tistabbilixxi dispożizzjonijiet għat-twettiq ta’ EIA għal ċerti proġetti 
pubbliċi u privati.  Id-Direttiva EIA tiddistingwi bejn l-hekk imsejħa proġetti tal-Anness I, li 
jridu dejjem jitwettqu suġġetti għall-proċedura EIA, u l-proġetti tal-Anness II, fejn l-Istati 
Membri jiddeterminaw billi jeżaminaw każ b’każ, u/jew il-livelli minimi jew il-kriterji 
stipulati fil-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar it-traspożizzjoni jekk proġett ikunx suġġett għal 
EIA.

Ta’ min wieħed jinnota li “bini ta’ kejblijiet [kejbils] tal-elettriku fil-għoli b’voltaġġ ta’ 220 
kV jew iktar u tul ta’ iktar minn 15-il km” huma inklużi fl-Anness I punt 20 tad-Direttiva u 
għalhekk EIA hija obbligatorja.

Il-proċedura EIA tiżgura li l-konsegwenzi ambjentali tal-proġetti jiġu identifikati u stmati 
qabel ma jingħata l-kunsens mill-awtorità kompetenti. Il-pubbliku jista’ jagħti l-opinjoni
tiegħu u għandhom jitqiesu l-konsultazzjonijiet kollha.  Il-pubbliku għandu jiġi infurmat ukoll 
dwar il-kontenut tal-kunsens ta’ żvilupp.

Rigward id-Direttivi tan-Natura tal-UE (id-Direttiva dwar l-Għasafar 2009/147/KE 1 u d-
Direttiva dwar il-Ħabitats 92/43/KEE2), għandu jiġi nnutat li dawn japplikaw f’każ li l-proġett 
inkwistjoni jista’ jkollu effett sinifikattiv fuq sit tan-Natura 2000. F’dan il-każ, proċedura EIA 
tista’ tkun għodda importanti biex jiġu applikati r-rekwiżiti u s-salvagwardji tal-Artikolu 6 
tad-Direttiva dwar il-Ħabitats.

Il-Kummissjoni tista’ tintervieni biss f’każ li jidher ksur tal-liġi tal-UE. Skont l-informazzjoni 
disponibbli, jidher li dan il-proġett huwa f’fażi preliminari. Għalhekk, m’hemm l-ebda raġuni 
għala għalissa wieħed għandu jqis li d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi tal-UE mhumiex se 
jiġu applikati sew.

Finalment, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li r-responsabilità għall-implimentazzjoni 
korretta tal-liġi tal-UE taqa’ primarjament f’idejn l-Istati Membri. Il-Kummissjoni 
m’għandhiex setgħat skont it-Trattat li tissostitwixxi lill-awtoritajiet tal-Istati Membri fid-
deċiżjonijiet tagħhom, pereżempju, dwar l-approvazzjoni ta’ dan il-proġett. Barra dan, il-
Kummissjoni tixtieq tenfasizza li t-tqassim ta’ proġett u l-għażla ta’ alternattiva speċifika 
tibqa’ r-responsabilità tal-Istat Membru kkonċernat.

Konklużjonijiet

F’dawn iċ-ċirkostanzi, ma jista’ jiġi identifikat l-ebda ksur tal-liġi tal-UE. Għalhekk, il-
Kummissjoni tikkunsidra li f’din il-fażi mhix xierqa li tittieħed azzjoni ulterjuri.

                                               
1  ĠU L 20, 26.01.2010
2  ĠU L 206, 22.07.1992


