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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni nru 450/2004, imressqa minn “Plataforma Sabor Livre”, ta’ nazzjonalità 
Portugiża, dwar proġett ta’ bini ta’ diga fuq ix-xmara Sabor 

Petizzjoni nru 0864/2006, imressqa minn Iván Ramirez, ta’ nazzjonalità Portugiża, 
f’isem il-“Plataforma Sabor Livre”, ċentrali idroelettrika pproġettata li ssir fil-wied ta’ 
Sabor fil-Portugall

1. Sommarju tal-petizzjoni  0450/2004

Il-petizzjonanti, assoċjazzjoni ta’ NGO mwaqqfa bl-għan li tipproteġi x-xmara Sabor kontra 
kull diga, iqisu li l-bini ta’ diga prevista mill-gvern Portugiż tikkontradixxi diversi 
dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni ambjentali Ewropea, fosthom id-Direttivi tal-“Għasafar” u 
tal-“Ħabitats”. Ir-reġjun responsabbli mid-diga jagħmel parti min-Netwerk Natura 2000. 
Skont l-evalwazzjoni tal-impatti fuq l-ambjent, il-bini tad-diga se jdum minn ħames sa sitt 
snin u għaldaqstant mhuwiex se jgħin lill-gvern Portugiż biex jilħaq tnaqqis tal-użu tal-
enerġija konvenzjonali minn issa sal-2010 fil-qafas tal-objettivi tal-Unjoni Ewropea.

Sommarju tal-petizzjoni  0864/2006

Dak li ressaq il-petizzjoni joġġezzjona għad-deċiżjoni tal-Gvern Portugiż li jqiegħed ċentrali 
idroelettrika fil-wied ta’ Sabor fil-grigal tal-Portugall, liema wied huwa zona ta’ protezzjoni 
speċjali (SPA) skont it-termini tad-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KE dwar il-konservazzjoni ta-
għasafar selvaġġi, kif ukoll joffri ħabitat għall-ajkla ta’ Bonelli (hieratus fasciatus), għall-ajkla 
(aquila chrisaetus) u ċ-ċikonja s-sewda (ciconia nigra), u huwa uniku fl-Ewropa t’Isfel. Dak li 
ressaq il-petizzjoni jqis din id-deċiżjoni bħala ksur flagranti kemm tad-Direttiva għall-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi u kemm tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-
konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi, u għalhekk jitlob lill-
Parlament Ewropew iħeġġeġ lill-Kummissjoni ma tipprovdix fondi strutturali għall-imsemmi 
proġett u li tassigura li l-awtoritajiet Portugiżi jwaqqfu l-proġett sa ma jiġu sodisfatti r-
rekwiżiti kollha tal-imsemmijin direttivi.
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2. Ammissibiltà

Petizzjoni 0450/2004 ġiet iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Ottubru 2004. Petizzjoni 
0864/2006 ġiet iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Marzu 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna 
biex tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 0450/2004, li waslet fit-18 ta’ Frar 2005

Il-petizzjoni tiġbed l-attenzjoni għall-konsegwenzi tat-twettiq ta’ proġett ta’ bini ta’ diga ta’ 
Sabor f’dak li għandu x’jaqsam mal-preservazzjoni tan-Natura u tikkontesta l-utilità tal-
proġett f’dak li għandu x’jaqsam mat-titjib tal-effiċjenza tal-enerġija u l-ħarsien tal-objettivi 
imponuti mill-Komunità Ewropea fil-qasam tal-użu tal-enerġija rinnovabbli fil-Portugall. 

Skont l-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali, il-proġett se jolqot is-Siti ta’ Importanza 
Komunitarja (SCI) “Rios Sabor e Maçãs” u “Morais”, proposti fil-qafas tal-Artikolu 4 tad-
Direttiva 92/43/KEE, tal-21 ta’ Mejju 1992, dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-
fawna u l-flora selvaġġa1, u għaz-Zona ta’ Protezzjoni Speċjali (SPA) “Rios Sabore e Maçãs”
msemmija skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 79/409/KEE, tat-2 ta’ April 1979, dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi2. Fil-fatt, l-SCI msemmija hawn fuq jospitaw  19-il tip 
ta’ ħabitat, 9 speċi ta’ annimali u 5 speċi ta’ pjanti ta’ interess Komunitarju. Fosthom, tliet tipi 
ta’ ħabitats u speċi ta’ annimal, il-Canis lupus, huma kklassifikati bħala prijoritarji. Rigward 
l-SPA inkwistjoni, din kienet imsemmija minħabba l-preżenza ta’ 34 speċi ta’ għasfur 
selvaġġ, fosthom diversi speċi ta’ għasafar tal-priża, li parti kbira minnhom jagħmlu l-bejta 
f’xatt ix-xmara li se jkun mgħarraq wara li tinbena d-diga.   

Skont l-Artikolu 6.4 tad-Direttiva 92/43/KEE, “Jekk, minkejja li jkun hemm evalwazzjoni 
negattiva tal-implikazzjonijiet għas-sit u fin-nuqqas ta’ soluzzjonijiet oħra, pjan jew proġett 
irid isir xorta waħda għal raġunijiet obbligatorji oħra li huma konnessi mal-interess pubbliku, 
inklużi dawk ta’ tip soċjali jew ekonomiku, l-Istat Membru jrid jieħu l-miżuri kollha 
kumpensatorji meħtieġa biex jiżgura li tkun protetta l-koerenza globali ta’ Natura 2000. Hu 
jrid jgħarraf lill-Kummissjoni dwar il-miżuri kumpensatorji adottati.  
Meta s-sit konċernat jospita tip ta’ habitat naturali ta’ prijorità u/jew speċi ta’ prijorità, l-uniċi 
kunsiderazzjonijiet li jistgħu jitqajmu huma dawk marbuta ma’ saħħet il-bniedem jew is-
sigurtà pubblika, dawk li għandhom konsegwenzi ta’ benefiċċju u ta’ importanza ewlenija 
għall-ambjent jew, wara opinjoni mill-Kummissjoni, ma’ raġunijiet obbligatorji oħra ta’ 
interess pubbliku li jieħu l-preċedenza”. Din id-dispożizzjoni tapplika wkoll għall-SPA, kif 
determinata mill-Artikolu 7 tal-istess Direttiva.

Jirriżulta mid-dispożizzjoni msemmija hawn fuq, li jekk l-impatti negattivi fuq ħabitats 
prijoritarji jkunu kkonfermati, fil-bidu l-proġett ma jkunx jista’ jiġi awtorizzat ħlief fin-
nuqqas ta’ soluzzjonijiet oħra u għal raġunijiet marbuta ma’ saħħet il-bniedem u s-sigurtà 
pubblika jew ma’ konsegwenzi ta’ benefiċċju u ta’ importanza ewlenija għall-ambjent. 
Madanakollu, l-awtorizzazzjoni tal-proġett mill-awtoritajiet Portugiżi kienet ibbażata, min-
naħa, fuq il-ħtieġa li jipprevienu għargħar fil-lokalitajiet li jinsabu fid-direzzjoni tax-xmara u, 
mill-oħra, fuq l-iskop li jissostitwixxu s-sorsi tal-enerġija li ġejja mill-karburanti fossili 
b’enerġiji rinnovabbli bl-għan li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ CO2 fil-qafas tal-impennji 
Komunitarji u internazzjonali fil-qasam tal-politika tal-klima.  

                                                       
1 ĠU L 206 tat-22.7.1992, p. 7–50 
2 ĠU L 103 tal-25.4.1979, p. 1–18 
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Il-Kummissjoni ntlaqtet minn ilment bl-istess suġġett bħall-petizzjoni – ilment 2003/4523. Il-
Kummissjoni bħalissa twettaql-analiżi tal-elementi kollha ta’ informazzjoni disponibbli dwar 
is-sitwazzjoni fir-rigward tat-teħid ta’ deċiżjoni li jmiss dwar dan il-każ.

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 0450/2004, li waslet fl-20 ta’ 
Ottubru 2005

Minbarra l-avviż preċedenti tagħha, il-Kummissjoni tista’ tavża li l-implikazzjonijiet
ambjentali tal-proġett ta’ bini ta’ diga ta’ Sabor kienu eżaminati waqt laqgħa mal-awtoritajiet 
Portugiżi. B’mod partikolari, l-awtoritajiet Portugiżi kienu mistiedna jagħtu kjarifiki aktar 
dettaljati dwar ir-raġunijiet ta’ interess pubbliku kbir li fl-opinjoni tagħhom jistgħu 
jiġġustifikaw il-proġett fid-dawl tal-Artikolu 6.4 tad-Direttiva 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju
1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa1. 

Il-Kummissjoni eżaminat l-ispjegazzjonijiet li ngħataw mill-awtoritajiet Portugiżi u talbet il-
komunikazzjoni ta’ elementi ta’ informazzjoni addizzjonali. 

Il-Kummissjoni għadha qiegħda tistenna l-informazzjoni addizzjonali tal-ispjegazzjonijiet 
msemmija hawn fuq bl-għan li tittieħed deċiżjoni fil-qafas tal-każ tal-ilment nru 2003/4523.

5. Risposta oħra tal-Kummissjnoi għall-petizzjonijiet 0450/2004 u 0864/2006, li waslet 
fit-12 ta’ Frar 2008

Il-petizzjonanti juru l-oppożizzjoni tagħhom għall-proġett tad-diga ta’ Baixo Sabor minħabba
l-implikazzjonijiet tiegħu għall-konservazzjoni tal-ħabitats u l-ispeċi naturali li jinsabu fis-Siti 
ta’ Importanza Komunitarja “Rios Sabor e Maçãs” u “Morais”, iddeżinjati skont l-Artikolu 4 
tad-Direttiva 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u 
tal-fawna u l-flora selvaġġa2, u z-Zona ta’ Protezzjoni Speċjali “Rios Sabor e Maçãs”
iddeżinjata skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi3.

Il-petizzjonanti ressqu wkoll ilment lill-Kummissjoni dwar l-istess suġġett  - irreġistrat taħt 
in-numru 2003/4523 – li wassal, fil-qafas tal-proċedura prevista fl-Artikolu 226 tat-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, għal ittra ta’ avviż formali indirizzata lill-Gvern Portugiż u 
bbażata fuq id-Direttivi msemmija hawn fuq. 

Wara, il-każ kien suġġett għal diversi skambji ta’ informazzjoni bl-għan li jiġu ċċarati l-
aspetti tal-proġett imsemmija fl-ittra ta’ avviż formali. 

F’dan ir-rigward, l-awtoritajiet Portugiżi, filwaqt li jirrikonoxxu l-effetti negattivi tal-proġett 
fuq il-konservazzjoni tas-siti inkwistjoni, dejjem insistew fuq in-nuqqas ta’ soluzzjoni oħra 
fir-rigward tal-għanijiet tal-proġett, jiġifieri l-aktar it-twaqqif ta’ riserva strateġika 
idroelettrika meħtieġa biex taqdi l-objettiv ta’ żieda tar-rati tal-enerġija bir-riħ – li hija 
suġġetta għal oxxillazzjonijiet naturali li diffiċli jkunu previsti - u, b’mod iktar ġenerali għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gass b’effett ta’ serra fil-Portugall. 
                                                       
1 ĠU L 206 tat-22.7.1992, p. 7–50 

2
ĠU L 206 tat-22.7.1992.

3 ĠU L 103 tal-25.4.1979.
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Il-Kummissjoni ma tistax tinjora l-importanza ewlenija taż-żieda fil-produzzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli għall-protezzjoni tal-ambjent. Madanakollu, il-Kummissjoni trid  tassigura wkoll
li jkunu mħarsa r-rekwiżiti tal-Artikolu 6 tad-Direttiva tal-Ħabitats u li l-effetti negattivi li 
jirriżultaw mill-proġett ta’ Baixo Sabor ikunu kkumpensati kif suppost b’mod li ma tkunx 
iddubitata l-koerenza globali tan-Netwerk Natura 2000. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni 
tinforma lill-Parlament li l-ebda deċiżjoni dwar il-każ mhija se tittieħed qabel l-evalwazzjoni 
tal-pakkett tal-miżuri kumpensatorji ppreżentat mill-awtoritajiet Portugiżi. 

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Parlament infurmat dwar id-deċiżjoni ta’ din il-kwistjoni.

6. Risposta ulterjuri tal-Kummissjoni għall-petizzjonijiet 0450/2004 u 0864/2006, li 
waslet f’Jannar 2009

Bħalma ntqal qabel, il-petizzjonijiet għandhom l-istess suġġett bħall-każ tal-ilment 
2003/4523. Il-Kummissjoni tavża lill-Parlament li fl-ambitu tas-setgħa tagħha ta’ 
evalwazzjoni,  għaddiet għall-klassifikazzjoni tal-ilment imsemmi waqt il-laqgħa ta’ ksur
tagħha tas-27 ta’ Frar 2008.

Id-deċiżjoni dwar il-klassifikazzjoni ttieħdet wara skambji ta’ informazzjoni fil-fond mal-
awtoritajiet Portugiżi u abbażi tar-raġunijiet murija aktar ’il quddiem, li ġew innotifikati fil-
ħin opportun lill-petizzjonanti:

Il-proġett kien suġġett għal żewġ evalwazzjonijiet tal-impatt ambjentali b’konsiderazzjoni 
speċifika tal-effetti tiegħu fuq is-Sit ta’ Importanza Komunitarja u z-Zona ta’ Protezzjoni 
Speċjali “Rios Sabor e Maçãs”. It-tieni evalwazzjoni qabblet żewġ lokalitajiet alternattivi: 
Baixo Sabor u Alto Côa u kkonkludiet li din tal-aħħar ma setgħetx issir. Minkejja li l-proġett 
Alto Côa joħloq impatti inqas minn dak ta’ Baixo Sabor, xorta waħda huma sinifikanti. Barra 
minn hekk Alto Côa ma tippermettix li jintlaħqu l-objettivi previsti f’dak li għandu x’jaqsam 
mat-tnaqqis tad-dipendenza tal-enerġija fuq il-fjuwils fossili, it-twaqqif ta’ riserva ta’ enerġija 
affidabbli u kontinwa għall-promozzjoni ta’ żieda fl-enerġija mir-riħ u t-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra. Fl-aħħar nett, Alto Côa tinvolvi spejjeż ta’ 70% 
iktar minn dawk ta’ Baixo Sabor u ma tistax tibda taħdem jekk mhux 5 snin warajh. 

Barra minn hekk, skont l-awtoritajiet Portugiżi, id-digi l-oħra inkluża fil-programm nazzjonali 
tad-digi, b’mod partikolari fil-wied tad-Duero, kienu jagħtu livell ta’ rendiment, f’termini ta’ 
kapaċità ta’ ħażna, effiċjenza tal-azzjoni ċentrifuga u ħeffa tar-riżultati, nettament inferjuri 
minn ta’ Baixo Sabor fid-dawl tal-ilħiq tal-għanijiet previsti, b’mod partikolari dawk marbuta
maż-żieda tas-sehem tal-enerġija mir-riħ. Fil-fatt, id-digi tal-programm nazzjonali riedu 
jitqiesu bħala element addizzjonali assolutament meħtieġ, u mhux alternattiva għad-diga ta’ 
Baixo Sabor, fid-dawl tal-objettivi tal-enerġija ferm ambizzjużi li stabbilixxa l-Gvern Portugiż 
li tinkiseb rata ta’ 45% ta’ enerġija rinnovabbli fl-2010, li hija superjuri għall-perċentwal ta’ 
39% stabbilit mill-Kummissjoni. 

Fil-qafas tal-analiżi tal-kundizzjonijiet previsti fl-Artikoli 6.3 u 4 tad-Direttiva 92/43/KEE tal-
21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa, il-
Kummissjoni ffukat ukoll fuq id-definizzjoni tal-miżuri ta’ mitigazzjoni u ta’ kumpens 
meħtieġa biex jiżguraw il-protezzjoni tas-siti tan-netwerk Natura 2000 milquta mill-proġett.

Wara l-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Portugiżi wettqu diversi tibdil fil-
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pakket tal-miżuri li kienu previsti inizjalment fid-dikjarazzjoni finali tal-impatt ambjentali. Ir-
rapport finali tal-evalwazzjoni ex-post tal-impatt (RECAPE) ippreveda programm ta’ miżuri 
ta’ kumpens, pjanijiet ta’ kontroll u ta’ ġestjoni, li jinkludu b’mod partikolari miżuri maħsuba 
għall-iżvilupp u l-irkupru tal-ħabitats tax-xmajjar li jarmu fix-xmara Sabor, l-iżvilupp tal-
passaġġi ġeblija, l-iżvilupp u l-protezzjoni tal-ħabitats prijoritarji, il-ħolqien ta’ postijiet li 
jagħtu kenn lill-friefet il-lejl, it-twaqqif ta’ programmi għall-protezzjoni tal-lontra u tat-talpa u 
programmi ta’ protezzjoni u valorizzazzjoni tal-lupu tal-Iberja u tal-avifawna li tgħix qalb il-
ġebel. Skont ir-rapport finali tar-RECAPE, il-pakkett tal-miżuri jeħtieġ miżuri addizzjonali li 
jridu jiġu definiti fi żmien 18-il xahar. L-awtoritajiet Portugiżi impenjaw ruħhom li jiżguraw 
l-iffinanzjar adegwat u li jżommu lill-Kummissjoni infurmata dwar l-implimentazzjoni ta’ 
dawn il-programmi u l-miżuri. 

Meta jitqiesu l-impenji tal-awtoritajiet Portugiżi u l-fatt li l-proġett tad-diga ta’ Baixo Sabor 
huwa element importanti fl-istrateġija tal-Gvern Portugiż fil-qasam tal-enerġiji rinnovabbli, il-
Kummissjoni qieset li mhux il-każ li dan l-ilment jibqa’ miftuħ. Madanakollu, hija se tkompli 
ssegwi t-twettiq tal-programm ta’ miżuri ta’ mitigazzjoni u kumpens li ġew stabbiliti mill-
awtoritajiet Portugiżi għall-proġett.


