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Brittanika, f’isem il-‘Finca Moyano’, dwar kejbils tal-elettriku b’vultaġġ 
qawwi proġettati fil-wied ta’ Gaucín fil-provinċja ta’ Malaga

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jopponi l-kejbils tal-elettriku b’vultaġġ qawwi proġettati fil-Wied ta’ Gaucín 
fil-provinċja ta’ Malaga, fejn juri li dawn għandhom jiġu installati mill-kumpanija Sevillana-
Endesa u dan ġie ddikjarat uffiċjalment bħala ksur tal-benefiċċju pubbliku. Jargumenta li l-
kumpanija tal-enerġija setgħet, bl-ebda spiża addizzjonali, għażlet rotta alternattiva li tħalli 
impatt iżgħar fuq l-ambjent jew setgħet għaddiet il-kejbil minn taħt l-art. Juri t-tħassib tiegħu 
dwar il-fatt li l-linja tgħaddi minn għadd ta’ żoni ta’ konservazzjoni SCI u tista’ tkun ta’ riskju 
għall-għasafar, minħabba perikli ta’ elettrokuzzjoni. Huwa jibża’ wkoll li r-radjazzjonijiet 
elettromanjetiċi li jkun hemm jistgħu jkunu ta’ periklu għas-saħħa pubblika.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-13 ta’ Jannar 2011.

Il-petizzjonant jesprimi l-oppożizzjoni tiegħu għal kejbil tal-elettriku b’vultaġġ qawwi ppjanat 
fil-Wied ta’ Gaucín, fil-muniċipalitajiet ta’ Gaucín u Cortes de la Frontera, fil-provinċja ta’ 
Málaga, fil-Komunità Awtonoma ta’ Andalucía, Spanja. Huwa jesprimi tħassib fir-rigward 
tal-impatt negattiv sinifikanti ta’ dan il-proġett fuq l-ambjent. Fl-opinjoni tiegħu, dan il-
proġett se jikkawża ħsara bla bżonn lill-ambjent, ladarba l-benefiċċju pubbliku li titwassal l-
enerġija elettrika lill-popolazzjoni jista’ jinkiseb mingħajr ma jinħoloq dan l-impatt 
ambjentali. Il-petizzjonant jargumenta li l-kumpanija tal-enerġija setgħet għażlet rotta 
alternattiva li tħalli impatt iżgħar fuq l-ambjent jew setgħet għaddiet il-kejbil minn taħt l-art. 
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Huwa jenfasizza li dan il-kejbil tal-elettriku se jgħaddi minn għadd ta’ żoni ta’ konservazzjoni 
li għandhom valuri ekoloġiċi importanti.

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

Id-Direttiva 85/337/KEE1 kif emendata (magħrufa bħala d-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt 
Ambjentali jew id-Direttiva EIA) tistipola 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. Meta titwettaq eżaminazzjoni każ b’każ, jew meta jiġu stabbiliti limiti massimi jew 
kriterji, il-kriterji ta’ għażla rilevanti kif stabbiliti fl-Anness III tad-Direttiva għandhom jiġu 
kkunsidrati. Dawn jinkludu l-karatteristiċi tal-proġett, fejn jinsab u l-karatteristiċi tal-impatt 
potenzjali.

Għalhekk, għall-proġetti inklużi fl-Anness I, proċedura EIA hija obbligatorja. Għall-proġetti 
inklużi fl-Anness II l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw, qabel ma jingħata l-kunsens, 
jekk dawn il-proġetti x’aktarx ikollhomx effetti sinifikanti fuq l-ambjent. Din id-
determinazzjoni għandha ssir disponibbli għall-pubbliku.

Għandu jiġi nnutat li l-“bini ta’ kejbils tal-elettriku fil-għoli b’vultaġġ ta’ 220 kV jew iktar u 
tul ta’ iktar minn 15-il km” huwa inkluż fl-Anness I, punt 20 tad-Direttiva EIA. Il-proġetti l-
oħra għat-“trasmissjoni ta’ enerġija elettrika permezz ta’ kejbils fil-għoli” huma koperti fil-
punt 3 b) tal-Anness II tad-Direttiva EIA.

Skont l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, il-kejbil tal-elettriku fil-għoli ppjanat 
għandu vultaġġ ta’ 66 kV u huwa twil madwar 8 km.

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.

Fir-rigward tad-Direttivi tal-UE dwar in-Natura (id-Direttiva tal-Għasafar 2009/147/KE2 u d-
Direttiva tal-Ħabitats 92/43/KEE)3, dawn ikunu applikabbli jekk il-proġett inkwistjoni jista’ 
jkollu effett sinifikanti fuq kwalunkwe sit tan-Natura 2000. Għandu jiġi nnutat li, skont il-
petizzjonant, diversi Siti ta’ Importanza Komunitarja (SCI) u Żoni ta’ Protezzjoni Speċjali 
għall-Għasafar (SPA) jistgħu jiġu affettwati minn dan il-proġett.

                                               
1 Id-Direttiva 85/337/KEE (ĠU L 175, 05.07.1985) kif emendata bid-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).
2 Id-Direttiva 2009/147/KE (ĠU L 20, 26.01.2010) li tikkodifika d-Direttiva 79/409/KEE dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 103, 25.04.1979).
3 Id-Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU 
L 206, 22.07.1992).
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Konklużjonijiet

Biex tkun taf iktar dettalji dwar il-każ, il-Kummissjoni talbet informazzjoni mingħand l-
awtoritajiet Spanjoli kompetenti fir-rigward tal-konformità mar-rekwiżiti rilevanti skont il-liġi 
ambjentali tal-UE f’dan il-każ. B’mod partikolari, il-Kummissjoni staqsiet lill-awtoritajiet 
Spanjoli kif applikaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva EIA u tad-Direttivi dwar in-Natura.

4. (REV) Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ April 2012.

Il-Kummissjoni eżaminat l-informazzjoni addizzjonali pprovduta mill-petizzjonant fl-aħħar ta' 
Jannar 2012, speċjalment ir-rapport tal-Ombudsman Reġjonali dwar il-każ.

Wara dawn ir-rapporti, il-Kummissjoni għal darba oħra indirizzat lill-awtoritajiet Spanjoli 
biex jagħtu l-kummenti tagħhom, kif ukoll informazzjoni aġġornata fuq il-proġett inkwistjoni 
u l-proċeduri ambjentali mwettqa.

5. Risposta tal-Kummissjoni (REV.II), li waslet fis-27 ta’ Frar 2013.

Matul il-komunikazzjonijiet preċedenti, il-Kummissjoni indikat liema dispożizzjonijiet tal-liġi 
ambjentali tal-Unjoni jistgħu jiġu applikati fil-każ inkwistjoni, kif ukoll l-elementi prinċipali tal-
evalwazzjoni tal-każ.

B’riżultat għal din il-petizzjoni, dan il-każ kien suġġett għal għadd ta’ skambji ta’ informazzjoni 
bejn is-servizzi tal-Kummissjoni u l-awtoritajiet Spanjoli kompetenti.

B’risposta għall-aħħar talba tas-servizzi tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Spanjoli bagħtu rapport 
ġdid imħejji mill-Komunità Awtonoma ta’ Andalusija.

B’riżultat għall-analiżi finali tal-każ, ta’ min jinnota, fil-qosor, il-punti li ġejjin:

Il-petizzjoni attwali tikkonċerna l-bini proġettat ta’ kejbils tal-elettriku fil-għoli b’vultaġġ qawwi 
(66 KV) ta’ 7 660 metru, fil-muniċipalitajiet ta’ Gaucín u Cortes de la Frontera, fil-provinċja ta’ 
Málaga, fil-Komunità ta’ Andalusija.

Ta’ min jinnota li dan il-proġett ġie suġġett għal proċedura ta’ valutazzjoni tal-impatt ambjentali 
qabel ingħata kunsens, skont il-liġi 7/1994 dwar il-protezzjoni ambjentali tal-Komunità 
Awtonoma ta’ Andalusija. F’dak iż-żmien din il-liġi kienet il-leġiżlazzjoni reġjonali dwar it-
traspożizzjoni tad-Direttiva 85/337/KEE (Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali), id-
Direttiva 2011/92/UE attwali. Hija kwistjoni ta’ proġett ikkunsidrat fl-Anness II tad-Direttiva. 
Din il-proċedura spiċċat bid-Dikjarazzjoni tal-Impatt Ambjentali adottata mid-Deċiżjoni tal-
20 ta’ Lulju 2006 tad-Delegazzjoni Provinċjali ta’ Málaga tad-Dipartiment Reġjonali għall-
Ambjent, ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-provinċja ta’ Málaga (BOP) Nru 206 tas-
27 ta’ Ottubru 2006.

Finalment, dan il-proġett ingħata kunsens bid-Deċiżjoni tal-25 ta’ Mejju 2009 tad-Delegazzjoni 
Provinċjali ta’ Málaga tad-Dipartiment Reġjonali għall-Innovazzjoni, ix-Xjenza u l-Intrapriża, li 
twassal ukoll għad-dikjarazzjoni ta’ benefiċċju pubbliku ta’ dan il-proġett fid-dawl tal-
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esproprjazzjonijiet tal-artijiet meħtieġa. Dan il-kunsens ġie ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-
Komunità Awtonoma ta’ Andalusija (BOJA) Nru 94 tat-23 ta’ Novembru 2009.

Fir-risposti tagħhom, l-awtoritajiet reġjonali jsostnu li l-proċedura ta’ valutazzjoni tal-impatt 
ambjentali msemmija hija suffiċjenti biex tidentifika tajjeb u tevalwa l-effetti ta’ dan il-proġett 
fuq l-ambjent kif ukoll biex tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex dawn l-effetti jiġu evitati jew 
imnaqqsa. Għadd ta’ kundizzjonijiet ambjentali kif ukoll pjan ta’ monitoraġġ ambjentali ġew 
stabbiliti fid-Dikjarazzjoni tal-Impatt Ambjentali. Ta’ min jinnota li l-pubbliku kkonċernat, 
inkluż il-petizzjonant, kellu l-opportunità jesprimi d-dikjarazzjonijiet tiegħu fl-istadju ta’ 
konsultazzjoni pubblika.

Fir-rigward tad-Direttivi Komunitarji dwar il-protezzjoni tan-natura: id-Direttiva tal-
Għasafar 2009/147/KE u d-Direttiva tal-Ħabitats 92/43/KEE, l-awtoritajiet reġjonali jsostnu li 
dan il-proġett m’għandux effetti negattivi fuq in-netwerk Natura 2000. Parti kbira mill-kejbil tal-
elettriku proġettat (7 190 m minn 7 660 m) jgħaddi minn fuq artijiet li mhumiex inklużi fin-
netwerk Natura 2000. Kollox ma’ kollox, l-effetti fuq is-siti l-kbar tan-Natura 2000 li jinsabu fil-
qrib huma insinifikanti.

L-awtoritajiet Spanjoli jenfasizzaw li, kif turi d-Dikjarazzjoni tal-Impatt Ambjentali, l-effetti li 
jirriżultaw minn dan il-proġett fuq l-għasafar ġew analizzati, inkluż dawk fuq l-għasafar preżenti 
waqt il-perjodi ta’ migrazzjoni. Ittieħdu miżuri korrettivi speċifiċi biex inaqqsu r-riskji ta’ ħbit u 
ta’ xokk elettriku. Ġew analizzati għadd ta’ alternattivi għall-proġett sabiex jitnaqqsu l-effetti 
tiegħu fuq l-ambjent.

Mill-analiżi tal-każ jirriżulta li l-awtoritajiet Spanjoli kompetenti ħadu miżuri biex japplikaw 
f’dan il-każ l-obbligi li jirriżultaw mid-Direttiva 2011/92/UE, id-Direttiva 2009/147/KE u d-
Direttiva 92/43/KEE.

F’dak li għandu x’jaqsam mal-esproprjazzjoni tal-artijiet imsemmija mill-petizzjonant, ta’ min 
jinnota li din hija kwistjoni li tikkonċerna d-dritt għall-proprjetà, li ma jaqax taħt ir-
responsabbiltà tal-Unjoni Ewropea, u li trid tissolva skont il-leġiżlazzjoni Spanjola applikabbli.

Mill-każ jirriżulta li, wara lment, l-Ombudsman Reġjonali (Defensor del Pueblo Andaluz) fetaħ 
każ dwar dan is-suġġett, fejn jirrakkomanda lill-awtoritajiet biex jieħdu wkoll inkunsiderazzjoni 
alternattivi tekniċi vijabbli oħra għal dan il-proġett. L-awtoritajiet reġjonali jinformaw li, bl-ittra 
tal-20 ta’ Awwissu 2010, l-Ombudsman Reġjonali ddeċieda li jagħlaq dan il-każ billi dan is-
suġġett huwa suġġett għal appell amministrattiv fil-qorti.

F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet Spanjoli indikaw li hemm għadd ta’ appelli amministrattivi 
quddiem il-Qorti Suprema tal-Ġustizzja ta’ Andalusija, kontra l-kunsens ta’ dan il-proġett u l-
approċċ marbut mal-esproprjazzjoni tal-artijiet.

Barra minn dan, l-awtoritajiet reġjonali għall-ambjent jispjegaw li, skont il-liġi 7/2007 dwar il-
ġestjoni integrata tal-kwalità ambjentali (il-leġiżlazzjoni reġjonali attwali dwar il-valutazzjoni 
tal-impatt ambjentali), wara li jiġu ppubblikati, id-dikjarazzjonijiet tal-impatt ambjentali jibqgħu 
validi għal ħames snin. Id-Dikjarazzjoni tal-Impatt Ambjentali ta’ dan il-proġett ġiet ippubblikata 
fis-27 ta’ Ottubru 2006 u l-promotur ma talabx li tiġġedded. Għaldaqstant, din m’għadhiex 
valida.
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Ta’ min jinnota li x-xogħlijiet biex jitwettaq dan il-proġett għadhom ma bdewx. Barra minn dan, 
l-awtoritajiet reġjonali tad-Dipartiment għall-Industrija jispjegaw li dan il-każ qed jiġi 
attwalment analizzat, peress li għadda ż-żmien minn meta ngħata kunsens u peress li teżisti 
teknika normattiva ġdida.

Konklużjonijiet

Is-servizzi tal-Kummissjoni analizzaw l-argumenti u l-informazzjoni provduti mill-petizzjonant 
dwar il-proġett inkwistjoni, fid-dawl tal-liġi ambjentali tal-UE applikabbli u ħadu 
inkunsiderazzjoni r-risposti tal-awtoritajiet Spanjoli.

L-analiżi tal-każ ma ppermettietx li jiġi konkluż li kien hemm ksur tal-liġi ambjentali tal-UE 
applikabbli. Fi kwalunkwe każ, ta’ min jinnota li dan il-kejbil elettriku proġettat huwa suġġett 
għal għadd ta’ appelli amministrattivi quddiem il-qorti tal-ġustizzja Spanjola kompetenti, li 
tista’ wkoll tiddeċiedi dwar il-legalità ta’ dan il-proġett mill-perspettiva tal-liġi nazzjonali u 
tal-liġi tal-UE. Barra minn dan, jidher li t-twettiq ta’ dan il-proġett għadu lanqas biss ġie 
kkonfermat. Għaldaqstant, il-Kummissjoni m’għandhiex għalfejn tkompli tintervieni f’dan il-
każ.


