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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 00020/2011, imressqa minn R. G., ta’ ċittadinanza Spanjola, 
dwar allegat ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali f’Montes de Toledo (Sierras 
de Malagón), Spanja 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jistieden lill-Unjoni Ewropea biex tieħu azzjoni biex tippreveni l-ksur tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni tal-għasafar u l-ħabitats u dwar l-istima 
tal-impatt ambjentali, inkwantu l-ambjent qed jinqered bil-bini ta’ turbini tar-riħ f’Montes de 
Toledo (Sierra de Malagón), Spanja.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ April 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011

Skont id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE1, kif emendata, dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti 
proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (id-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt Ambjentali jew 
id-Direttiva EIA), proġetti li aktarx ikollhom effetti sinifikattivi fuq l-ambjent minħabba, inter 
alia, in-natura, il-kobor u l-post tagħhom għandhom ikunu suġġetti għal stima tal-effetti 
tagħhom fuq l-ambjent qabel ma jingħata kunsens għall-iżvilupp.  

Id-Direttiva EIA tiddistingwi bejn l-hekk imsejħa proġetti tal-Anness I, li għandhom dejjem 
jiġu soġġetti għal proċedura EIA u l-proġetti tal-Anness II fejn l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu permezz ta’ eżami każ b’każ, u/jew limiti minimi jew kriterji stipulati fil-
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leġiżlazzjoni domestika li tittrasponi, jekk il-proġett għandux jiġi soġġett għal EIA jew le. 
Għandu jiġi nnutat li l-proġetti tat-turbini tar-riħ jaqgħu fl-ambitu tal-Anness II, punt 3, i) tad-
Direttiva:  “Impjanti kbar li jużaw il-qawwa tar-riħ għall-produzzjoni tal-enerġija (impjanti ta’ 
mtieħen tar-riħ)”.

Mill-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, jidher li l-awtorità kompetenti tal-Gvern 
reġjonali ta’ Castilla La Mancha wettqet proċedura tal-EIA għal kull proġett tat-turbini tar-riħ.

Madankollu, l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant tant hija limitata li l-Kummissjoni 
m’għandhiex biżżejjed informazzjoni biex biha tiddeċiedi jekk jinħtieġx li jintalbu aktar 
dettalji mill-awtoritajiet Spanjoli.

Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li r-responsabilità għall-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE 
b’mod korrett hija primarjament f’idejn l-Istati Membri. Il-Kummissjoni m’għandha l-ebda 
setgħa skont it-Trattat biex tissostitwixxi l-awtoritajiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-
kontroll u l-infurzar tad-deċiżjonijiet tagħhom stess, pereżempju, dwar l-awtorizzazzjoni ta’ 
dawn il-proġetti. Tali kwistjonijiet huma koperti biss bil-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru.

Mill-informazzjoni pprovduta, jidher li f’dan il-każ fil-fatt saret il-proċedura tal-EIA. Ma 
tista’ tittieħed l-ebda deċiżjoni dwar jekk għandhomx jiġu kkuntattjati l-awtoritajiet Spanjoli 
jew le peress li l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant hija limitata wisq.

Jekk il-petizzjonant iqis li r-rekwiżiti tal-liġi tal-UE ma ġewx segwiti f’dan il-każ, hemm 
bżonn li jipprovdi informazzjoni aktar dettaljata kif ukoll evidenza rilevanti. 


