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Suġġett: Petizzjoni 1356/2009, imressqa minn O.C., ta’ ċittadinanza Irlandiża, dwar il-
bini ppjanat ta’ kejbil ta’ 110 kilowatt bejn Cushaling Power Station u 
Thorsberry Sub Station (l-Irlanda)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jisfida l-istudju tal-impatt ambjentali dwar il-bini ta’ kejbil ta’ 110 kilowatt 
bejn Cushaling Power Station u Thorsberry Sub Station (l-Irlanda), fejn jargumenta li dan ma 
vvalutax sew il-konsegwenzi fuq il-pajsaġġ u fuq is-siti arkeoloġiċi li jinsabu viċin tagħha.
Skont il-petizzjonant, il-leġiżlazzjoni Irlandiża dwar il-permess tal-ippjanar tagħti 
eżenzjonijiet speċjali lil min jiżviluppa, il-Bord tal-Provvista tal-Elettriku (Electricity Supply 
Board – ESB). Il-petizzjonant imantni li l-ESB jista’ japplika għal permess biex jibni fuq 
proprjetajiet privati mingħajr ma jkollu jikseb permess mis-sidien. Huwa jiddenunzja n-
nuqqas ta’ informazzjoni dwar il-proċess ta’ approvazzjoni u l-fatt li postijiet alternattivi ma 
ġewx meqjusa kif xieraq.

2. Ammissibilità

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

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-18 ta' Frar 2010.

Id-Direttiva 85/337/KEE1 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent (Direttiva tal-EIA) kif emendata mid-Direttivi 97/11/KE2, 2003/35/KE3 u 
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2009/31/KE1 titlob valutazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent.

Skont id-Direttiva tal-EIA, proġetti li x’aktarx ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent 
minħabba, fost oħrajn, in-natura, id-daqs jew il-lok tagħhom, għandhom ikunu suġġetti għal 
valutazzjoni tal-effetti ambjentali tagħhom qabel ma jingħata l-kunsens għall-iżvilupp. Id-
Direttiva tal-EIA tagħmel distinzjoni bejn proġetti li jeħtieġu EIA mandatorja (proġetti tal-
Anness I fejn jinsabu proġetti ta’ kejbil tad-dawl fil-għoli b’vultaġġ ta’ 220kV jew aktar u 
b’tul ta’ aktar minn 15-il km) u dawk fejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw, fi proċedura msejħa “skrining”, jekk il-proġetti x’aktarx li jkollhom effetti 
sinifikanti, fejn jiġu meqjusa l-kriterji tal-Anness III tad-Direttiva (proġetti tal-Anness II fejn 
jinsabu kwalunkwe trażmissjoni oħra ta’ enerġija elettrika permezz ta’ kejbils fil-għoli 
(proġetti mhux inklużi fl-Anness I). Jekk hemm, tkun meħtieġa EIA. Dwar proġetti tal-
Anness II, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-determinazzjoni tal-iskrining magħmula 
mill-awtoritajiet kompetenti tkun ukoll disponibbli għall-pubbliku.

Fuq il-bażi tal-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, mhuwiex possibbli li jiġi determinat 
jekk il-liġi Komunitarja ġietx rispettata f’dan il-każ partikolari u jekk l-iskrining sarx kif 
suppost.

Skont l-informazzjoni ppreżentata mill-petizzjonant, il-Kummissjoni ma tistax tidentifika ksur 
fil-leġiżlazzjoni ambjentali tal-KE. Jekk il-petizzjonant jibgħat informazzjoni addizzjonali lill-
Kumitat għall-Petizzjonijiet, il-Kummissjoni mbagħad terġa’ teżamina l-każ.

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

Il-petizzjoni sfidat il-proċess li ppermetta l-bidi ta' kejbil ta' 110 kilowatt bejn Cushaling 
Power Station u Thorsberry Sub Station fl-Irlanda.  Skont il-petizzjonant, il-leġiżlazzjoni 
Irlandiża dwar il-permess tal-ippjanar tagħti eżenzjonijiet speċjali lil min jiżviluppa, il-Bord 
tal-Provvista tal-Elettriku (Electricity Supply Board – ESB). Il-petizzjonant sostna li l-ESB 
jista’ japplika għal permess biex jibni fuq proprjetajiet privati mingħajr ma jkollu jikseb il-
permess tas-sidien. Huwa ddenunzja n-nuqqas ta’ informazzjoni dwar il-proċess ta’ 
approvazzjoni u l-fatt li postijiet alternattivi ma ġewx meqjusa kif xieraq.
Ir-risposta tal-Kummissjoni lill-petizzjonant ikkonkludiet li fuq il-bażi tal-informazzjoni 
preżentata mill-petizzjonant, il-Kummissjoni ma setgħet tidentifika ebda ksur tal-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-UE.

Wara dik ir-risposta, il-petizzjonant talab is-servizzi ta' Vincent JP Farry & Co Ltd, konsulenti 
tal-ippjanar u l-iżvilupp (il-"konsulent"), u sussegwentement bagħat iktar informazzjoni dwar l-
istima tal-effetti fuq l-ambjent u proċess ta' permess għal iktar eżami.

Il-konsultent, b'mod partikolari, qajjem żewġ kwestjonijiet:
- ma sarx skrining tal-EIA minkejja l-fatt li l-proġett se jaqsam żona proposta ta' wirt naturali u 
kien suġġett għal appell li normalment kellu jirriżulta fi skrining jekk proġett ikun lokalizzat 
f'żona proposta ta' wirt naturali; u
- l-ambjent ikkonċernat huwa iktar sensittiv minn dak li hu suġġerit fir-rapporti preparati mill-
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Kunsill u mill-Bord u l-proġett x'aktars li se jkollu effetti sinifikanti fuq l-ambjent jekk jipproċedi 
kif pjanat.

Fir-rigward tal-iskrining għall-EIA, il-konsulent irrefera għall-Artikolu 103(2)(c)1 tal-
Regolament Irlandiż dwar l-Ippjanar u l-Iżvilupp, 2001. Konsegwentement, awtorità tal-ippjanar 
għandha twettaq skrining (biex tistabbilixxi jekk hemm bżonn li ssir EIA) jekk żvilupp sublimiti 
jkun lokalizzat "f'żona magħżula bħala żona ta' wirt naturali skont is-sezzjoni 18 tal-Att dwar 
il-Ħajja Selvaġġa (Emendat), 2000".

Il-konsulent irrefera wkoll għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 109(3)2 li jippermettu lill-An Bord 
Pleanála (il-Bord tal-Ippjanar Irlandiż) biex titlob EIA fuq żvilupp sublimiti meta titratta appell 
bħal dan, b'mod partikolari b'kunsiderazzjoni tal-fatt li żvilupp ikun se jgħaddi minn żona ta' wirt 
naturali.

Ta' min jinnota li l-konsulent ma kwistjonax il-fatt li l-proġett hu żvilupp sublimiti imma li 
hemm bżonn li jitwettaq skrining, b'kunsiderazzjoni li dan se jgħaddi minn żona ta' wirt naturali, 
li kien suġġett għal appell u li x'aktarx li se jkollu effetti sinifikanti.

Il-proġett li għalih qed jirreferi l-petizzjonant jaqa’ taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 
EIA (Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE3 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent kif emendata mid-Direttivi 97/11/KE4, 2003/35/KE5 u 2009/31/KE6). Skont 
din id-direttiva, il-proġetti li x’aktarx ikollhom effetti sinifikattivi fuq l-ambjent minħabba inter 
alia, in-natura, il-kobor u l-post tagħhom għandhom jiġu soġġetti għal stima fir-rigward tal-effetti 
                                               
1 "103 (2) Meta applikazzjoni għall-ippjanar għal żvilupp sublimiti ma tkun akkumpanjata 
minn stima tal-effetti fuq l-ambjent, u l-iżvilupp se jkun lokalizzat:
(c)  f'żona magħżula bħala żona ta' wirt naturali skont is-sezzjoni 18 tal-Att dwar il-Ħajja 
Selvaġġa (Emendat), 2000, ....
l-awtorità tal-ippjanar għandha tiddeċiedi jekk l-iżvilupp x'aktarx hux se jkollu effetti 
sinifikanti fuq l-ambjent ta' sit, żona jew art bħal dawk, kif xieraq.
(3)  Awtorità tal-ippjanar, meta tiddeċiedi skont dan l-artikoli jekk żvilupp propost x'aktarx 
hux se jkollu effetti sinifikanti fuq l-ambjent, għandha tqis il-kriterji stipulati fl-Iskeda 7. "

2 "109(3) Meta appell ikun jirrigwarda applikazzjoni ta' ppjanar għal żvilupp sublimiti, u ma 
tkunx ġiet sottomessa stima tal-impatt fuq l-ambjent lill-awtorità tal-ippjanar dwar l-
applikazzjoni ta' ppjanar, u l-iżvilupp se jkun lokalizzat: ...
(c)  f'żona magħżula bħala żona ta' wirt naturali skont is-sezzjoni 18 tal-Att dwar il-Ħajja 
Selvaġġa (Emendat), 2000, ...
il-Bord għandu jiddeċiedi jekk l-iżvilupp x'aktarx hux se jkollu effetti sinifikanti fuq l-ambjent 
ta' sit, żona jew art bħal dawk, kif xieraq.
(4) Il-Bord, meta jiddeċiedi skont dan l-artikoli jekk żvilupp propost x'aktarx hux se jkollu 
effetti sinifikanti fuq l-ambjent, għandu jqis il-kriterji stipulati fl-Iskeda 7."

3 ĠU L 175, 5.7.1985
4 ĠU L 73, 14.3.1997
5 ĠU L 156, 25.6.2003
6 ĠU L 140, 114, 5.6.2009
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ambjentali tagħhom qabel il-kunsens għal żvilupp.

L-istallazzjonijiet industrijali għat-trażmissjoni tal-enerġija elettrika permezz ta' kejbils fil-għoli 
(proġetti mhux inklużi fl-Anness I), kif deskritt mill-petizzjonant, huma koperti mill-Anness II 
(3)(b) tad-Direttiva EIA. Għall-proġetti tal-Anness II, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu, 
jew permezz ta’ eżami każ b’każ jew limiti minimi jew kriterji, jekk il-proġett għandux ikun 
soġġett għal stima minħabba l-effetti sinifikanti li x’aktarx ikollu fuq l-ambjent, wara li jiġu 
kkunsidrati l-kriterji tal-għażla relevanti stipulati fl-Anness III tad-Direttiva EIA.

Id-Direttiva EIA hija trasposta fil-liġi Irlandiża permezz tal-Parti X tal-Att dwar l-Ippjanar u l-
Iżvilupp tal-2000 u l-Parti 10 tar-Regolamenti dwar l-Ippjanar u l-Iżvilupp tal-2001 (l-Istrument 
Statutorju Nru 600 tal-2001).  L-Att tal-2000 ġie emendat fl-2006 u l-2010. Il-Parti 10 tar-
Regolamenti tal-2001 titratta l-iskrinjar għall-EIA sublimiti:

 l-Artikolu 102 jipprovdi li meta applikazzjoni ta' ppjanar għal żvilupp sublimiti tkun 
akkumpanjata minn EIS, l-applikazzjoni għandha tiġi trattata daqs li kieku l-EIS kellha tiġi 
sottomessa skont is-sezzjoni 172 tal-Att tal-2000 (i.e. EIS obbligatorja);

 l-Artikolu 103 jipprovdi li meta applikazzjoni ta' ppjanar għal żvilupp sublimiti ma tkunx 
akkumpanjata minn EIS, u l-awtorità tal-ippjanar tkun tqis li l-iżvilupp x'aktars li se jkollu 
effetti sinifikanti fuq l-ambjent,  din għandha tirrikjedi li l-applikant jissottometti EIS. (l-
Artikolu 109 jagħti l-istess poteri lill-An Bord Pleanála fir-rigward tal-appelli tal-ippjanar).  
Meta tkun qed tiddeċiedi jekk żvilupp sublimiti x'aktarx hux se jkollu effetti sinifikanti bħal 
dawn, l-awtorità tal-ippjanar jew il-Bord għandhom jikkunsidraw il-kriterji stipulati fl-Iskeda 
7 tar-Regolamenti 2001, li jittrasponu l-Anness III tad-Direttiva EIA.

Barra minn hekk, id-Dipartiment tal-Ambjent, il-Wirt u l-Gvern Lokali f'Awwissu tal-2003 
ħareġ gwida għall-awtoritajiet li jagħtu l-kunsens tal-EIA dwar l-iżvilupp sublimiti.  Jekk 
kwalunkwe membru tal-pubbliku jikteb lill-awtorità tal-ippjanar fir-rigward ta' applikazzjoni 
kurrenti ta' ppjanar - pereżempju, fejn jisħaq li żvilupp sublimiti għandu jeħtieġ EIS - dik il-
persuna għandha tiġi notifikata dwar id-deċiżjoni tal-awtorità tal-ippjanar u, jekk ma tkunx 
sodisfatta bid-deċiżjoni, għandha d-dritt li tappella d-deċiżjoni lill-An Bord Pleanála.  Il-Bord 
jiddetermina l-appell mill-bidu, i.e. daqs li kieku l-applikazzjoni tkun saret lill-Bord mill-bidu 
nett. Il-Bord għandu jiddikjara r-raġunijiet u l-kunsiderazzjoni prinċipali li fuqhom ibbaża d-
deċiżjonijiet tiegħu, u din id-dokumentazzjoni hija disponibbli għall-pubbliku.
Mid-dokumentazzjoni sottomessa, b'mod partikolari r-rapport tal-ispettur tal-An Bord Pleanála, 
jidher li l-awtorità kompetenti skrinjat il-proġett għall-iskopijiet ta' bżonn possibbli ta' EIA. EIA 
ma tqisitx neċessarja b'kunsiderazzjoni, fost affarijiet oħra, tar-raġunijiet li ġejjin li l-proġett 
huwa aċċettabbli f'termini tal-impatti tiegħu fuq il-Kanal il-Kbir - żona proposta ta' wirt naturali:

 il-proġett se jkollu impatt fuq il-faċilitajiet viżwali tal-kanal imma dan ma tqiesx bħala ta' 
ħsara irreparabbli għall-potenzjal tat-turiżmu u għall-faċilitajiet rikreattivi tal-kanal;

 il-kejbil se jitneħħa mil-lokkijiet, fejn se jkunu ffokati ħafna mill-attivitajiet tal-kanal;

 il-kejbil jaqsam il-kanal bejn wieħed u ieħor f'angoli retti, ħaġa li timminimizza l-intrużjoni 
viżwali f'paragun ma' allinjament aktar żvilanċjat;

 strutturi ta' kannizzata viżwalment aktar intrużivi ġew eliminati minħabba li hemm 
sezzjonijiet dritti tal-kejbil fuq iż-żewġ naħat tal-kanal;
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 strutturi simili bħalissa huma parti mill-ambjent viżwali tal-kanal.

Konklużjoni

Fuq il-bażi tal-informazzjoni addizzjonali riċevuta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni 
m'għandhiex suffiċjenti elementi biex tikkonkludi li, fid-determinazzjoni li l-EIA ma kinitx 
neċessarja, l-awtoritajiet Irlandiżi qabżu l-marġni ta' diskrezzjoni tagħhom u l-Kummissjoni ma 
tistax tidentifika ksur potenzjali tal-leġiżlazzjoni tal-UE fir-rigward tad-Direttiva EIA.

5. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

Bi tweġiba għall-korrispondenza addizzjonali mill-petizzjonant dwar il-bini ta' kejbil ta’ 110 
kilowatt bejn Cushaling Power Station u Thorsberry Sub Station (l-Irlanda), il-Kummissjoni 
tixtieq ittenni l-konklużjonijiet preċedenti tagħha dwar in-nuqqas ta' evidenza ta' ksur tad-
Direttiva 2011/92/UE 1 ("Direttiva tal-EIA") rigward il-proġett tal-Anness II kategorija 3(b). 

Il-korrispondenza addizzjonali tistieden lill-Kummissjoni biex tittratta l-proġett tal-kejbil ta’ 
110 kilowatt bħala wieħed li jaqa' fl-ambitu tal-Anness 1(20) tad-Direttiva tal-EIA. Din il-
kategorija tinkludi "bini ta’ kejbils tal-elettriku fil-għoli b’voltaġġ ta’ 220 kV jew iktar u tul 
ta’ iktar minn 15-il km”, u l-proġetti li jsiru fi ħdanha jeħtieġu EIA mandatorja. Skont il-
petizzjonant, il-kejbil in kwistjoni jissodisfa l-ewwel parti ta' din id-definizzjoni minħabba li 
jestendi għal aktar minn 15-il kilometru. Fir-rigward tat-tieni parti tad-definizzjoni, jiġifieri l-
vultaġġ ta' 220KV, il-petizzjonant jisħaq li din m'għandhiex tiġi trattata bħala determinanti u 
li l-kejbil ta' 110KV għandu jitqies bħala ekwivalenti, abbażi tal-impatt viżwali tiegħu.  

Il-Kummissjoni ma taċċettax is-suġġeriment tal-petizzjonant li l-Anness 1(20) jista' jiġi 
interpretat bħala li jkopri wkoll il-kejbils ta' 110KV. B'mod partikolari hi tikkunsidra li r-
referenza għall-220KV hija parti meħtieġa fid-definizzjoni sabiex jiġi determinat jekk l-EIA 
hijiex mandatorja.  Abbażi ta' dan, il-proġett speċifiku tal-kejbil ma jaqax fl-ambitu tal-
kategorija tal-Anness 1(20) tal-proġett u ma jista' jiġi identifikat l-ebda ksur tal-liġi in 
konnessjoni miegħu.

                                               
1 Id-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar l-istima tal-
effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent [kodifikazzjoni], ĠU L 26, 28.1.2012. 


