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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0359/2012 imressqa minn Maria Elena Solís Yánez ta’ ċittadinanza 
Spanjola, dwar l-awtorizzazzjoni tal-ipprospettar taż-żejt fi Fuerteventura u 
Lanzarote (il-Gżejjer Kanarji), li allegatament tikser id-Direttiva dwar il-
Valutazzjoni Ambjentali u d-Direttiva dwar il-Ħabitats

Petizzjoni 0559/2012 imressqa minn Pedro Hernández Camacho, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, b'164 firma, dwar l-awtorizzazzjoni tal-ipprospettar 
taż-żejt fi Fuerteventura u Lanzarote (il-Gżejjer Kanarji), li allegatament 
tikser id-Direttiva dwar il-Valutazzjoni Ambjentali u d-Direttiva dwar il-
Ħabitats

Petizzjoni 0683/2012, imressqa minn Ma del Carmen Cabrera González, ta' 
ċittadinanza Spanjola, dwar l-awtorizzazzjoni tal-ipprospettar taż-żejt fil-
Fuerteventura u l-Lanzarote (il-Gżejjer Kanarji), li allegatament jiksru d-
Direttiva ta' Qafas dwar l-Ilma

1. Sommarju tal-petizzjoni

Petizzjoni 0359/2012

Il-petizzjonanta topponi d-deċiżjoni mill-gvern Spanjol li jawtorizza l-ipprospettar taż-żejt 
madwar il-gżejjer Fuerteventura u Lanzarote (il-Gżejjer Kanarji). Hija tiġbed l-attenzjoni li l-
awtorizzazzjoni ngħatat bi proċess rapidu, mingħajr kunsiderazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
ambjentali, u li tippermetti tħaffir qrib il-kosta (saħansitra f'distanza ta' 10 km) u tonqos milli 
tispeċifika n-numru ta' bjar għat-tħaffir permess.   Speċifikament, il-petizzjonanta tindika l-
ksur tal-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (Direttiva 2011/92/UE), minħabba n-nuqqas ta’ 
valutazzjoni xierqa kif ukoll konsultazzjoni, u tad-Direttiva dwar il-Ħabitats (Direttiva 
92/43/KEE), meta wieħed jikkunsidra li żoni fil-qrib huma protetti mil-leġiżlazzjoni Ewropea. 
Barra minn hekk, il-petizzjonanta tistqarr li l-amministrazzjonijiet lokali jopponu attivitajiet 
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relatati maż-żejt fiż-żona u tindika lment formali mressaq lill-Kummissjoni Ewropea fil-5 ta' 
Marzu
Petizzjoni 0559/2012
Il-petizzjonanti jopponu d-deċiżjoni mill-gvern Spanjol li jawtorizza l-ipprospettar taż-żejt 
madwar il-gżejjer Fuerteventura u Lanzarote (il-Gżejjer Kanarji), permezz ta' Digriet Irjali 
547/2012 tas-16 ta' Marzu 2012. Il-petizzjonanti jenfasizzaw li hemm oppożizzjoni ġenerali 
għall-awtorizzazzjoni, li tippermetti tħaffir qrib il-kosta (sa 10 km qrib) u li ma tispeċifikax 
in-numru ta' bjar li jistgħu jitħaffru. Speċifikament, il-petizzjonanti jindikaw il-ksur tal-
Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (Direttiva 2011/92/UE), minħabba n-nuqqas ta’ 
valutazzjoni xierqa kif ukoll konsultazzjoni, tad-Direttiva dwar il-Ħabitats (Direttiva 
92/43/KEE), meta wieħed jikkunsidra li żoni fil-qrib huma protetti mil-leġiżlazzjoni Ewropea, 
u Direttiva dwar l-Għasafar (Direttiva 2009/147/KE). Barra minn hekk, il-petizzjonanti 
jistqarru li l-amministrazzjonijiet lokali jopponu attivitajiet relatati maż-żejt fiż-żona u 
jindikaw ilment formali mressaq lill-Kummissjoni Ewropea: EU Pilot 3279/12/ENV u 
CHAP(2012)00876).

Ittra bid-data tat-2 ta' Mejju waslet mill-awtoritajiet muniċipali ta' Haría (Las Palmas, ġżira ta' 
Lanzarote). F'ittra, l-awtoritajiet esprimew ir-rifjut unanimu tagħhom għall-awtorizzazzjoni 
biex jitwettqu attivitajiet ta' pprospettar taż-żejt fiż-żona, u jitolbu lill-Parlament Ewropew 
jiżgura li d-direttivi ambjentali jkunu infurzati.

Petizzjoni 0683/2012
Il-petizzjonanta topponi d-deċiżjoni mill-gvern Spanjol li jawtorizza l-ipprospettar taż-żejt 
madwar il-gżejjer Fuerteventura u Lanzarote (il-Gżejjer Kanarji), permezz ta' Digriet Irjali 
547/2012 tas-16 ta' Marzu 2012. Twissi li l-awtorizzazzjoni tippermetti l-ipprospettar fil-
baħar fond (3,500 metru) u li ma tispeċifikax in-numru ta' bjar permessi għat-tħaffir, il-
petizzjonanta tappoġġja l-oppożizzjoni tal-amministrazzjonijiet lokali għal tali attivitajiet u 
tikkwota l-ilmenti formali tagħhom li ressqu mal-Kummissjoni Ewropea: EU 
Pilot 3279/12/ENV u CHAP(2012)00876). Il-petizzjonanta tenfasizza l-ksir tad-Direttiva tal-
Qafas dwar l-Ilma (Direttiva 2000/60/KE).

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Lulju 2012 għal petizzjoni 0359/2012.
Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Settembru 2012 għal petizzjoni 0559/2012.
Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Settembru 2012 għal petizzjoni 0683/2012.
Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Novembru 2012

Għal petizzjonijiet 359/2012, 559/2012 u 683/2012

Inġibdet l-attenzjoni tal-Kummissjoni għall-kwistjoni tat-tħaffir għaż-żejt fl-ilmijiet Spanjoli 
ħdejn il-Gżejjer tal-Kanarja permezz ta' numru sinifikanti ta' ilmentaturi u ħafna mistoqsijiet 
imressqa mill-Parlament Ewropew.

Hemm żewġ kwistjonijiet ewlenin li huma attwalment soġġetti għal investigazzjoni mill-
Kummissjoni: dawk rigward il-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE, b'mod partikolari d-Direttivi 
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92/43/KE1 u 2011/92/UE2 u dawk relatati mal-liġi tal-enerġija tal-UE, prinċipalment mad-
Direttiva 94/22/KE3. 

Mil-lat ambjentali tal-kwistjoni, u wara skambju ta' opinjonijiet mal-Kummissjoni, fil-kuntest ta' 
waħda mill-investigazzjonijiet imsemmija hawn fuq, Spanja ikkommettiet ruħha li tagħmel 
valutazzjoni sħiħa tal-impatt ambjentali, f'konformità mad-Direttiva 2011/92/UE, li għandha tqis 
l-aspetti ambjentali relevanti kollha, b'mod partikolari dawk li jirriżultaw mid-Direttiva 
92/43/KE. Fir-rigward tal-liġi tal-enerġija tal-UE, il-Kummissjoni qed tistenna dikjarazzjoni 
formali mill-awtoritajiet Spanjoli sabiex tivvaluta l-konformità mal-leġiżlazzjoni relevanti. 

Il-konsultazzjoni pubblika li se ssir fil-proċedura tal-valutazzjoni tal-impatt ambjentali se tkun l-
aktar opportunità xierqa biex tikxef l-evidenza kollha li għaliha nġibdet l-attenzjoni tal-
Kummissjoni mill-ħafna lmentaturi.

Konklużjoni

Ladarba l-proġett ma ġiex awtorizzat u l-awtoritajiet Spanjoli kkonfermaw lill-Kummissjoni li, 
qabel l-awtorizzazzjoni tal-proġett (jekk il-proġett ikun finalment awtorizzat), se ssir valutazzjoni 
sħiħa tal-impatt ambjentali tal-proġett, inkluża konsultazzjoni pubblika, il-Kummissjoni tqis li, 
f'dan il-każ, f'dan l-istadju għadu prematur li jiġi stabbilit hemmx ksur tal-liġi ambjentali tal-UE 
applikabbli.

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna 
u l-flora selvaġġa. ĠU L 206, 22.7.1992.
2 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 (Test b’relevanza għaż-ŻEE) ĠU L 26, 28.1.2012
3 Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 1994 dwar il-kondizzjonijiet għall-
għoti u l-użu ta' awtorizzazzjonijiet għat-tiftix, l-esplorazzjoni u l-produzzjoni ta' idrokarburi. Ġurnal Uffiċjali L 
164 , 30/06/1994 P. 0003 - 0008


