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Suġġett: Petizzjoni 0392/2008, ippreżentata mis-Sur Jose Luis Rodriguez Taborda, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, f’isem il-Plataforma Mazagon Verde Puerta de 
Donana, b’584 firma, biex ma jibqgħux jinbnew l-installazzjonijiet  tal-eolju 
fi Puerto de Huelva

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta kontra d-deċiżjoni tal-awtoritajiet Spanjoli li jawtorizzaw il-bini ta’
installazzjonijiet tal-eolju fi Puerto de Huelva. Il-petizzjonant iqis li dan il-proġett qed jirriskja 
li jħalli impatt detrimentali serju fuq iz-zona protetta Marismas del Odiel. Il-petizzjonant jgħid 
li l-awtoritajiet kompetenti taw il-permess minkejja li l-ambjentalisti wrew li l-
installazzjonijiet tal-eolju setgħu jkunu ta’ dannu għal din zona protetta tal-komunità. Il-
petizzjonant jitlob l-għajnuna tal-Parlament Ewropew biex dan ix-xogħol jieqaf.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Settembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni  (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Ir-Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-petizzjonant jipprotesta kontra d-deċiżjoni tal-awtorità Spanjola li tawtorizza l-
installazzjoni ta’ għadd kbir ta’ turbini tar-riħ fil-Port ta’ Huelva, fil-Komunità Awtonoma ta’ 
Andalusia, fi Spanja.

Il-petizzjonant iqis li dan il-proġett jista’ jħalli impatt detrimentali serju fuq iz-zona protetta 
“Marismas del Odiel”. Il-petizzjonant jgħid li l-awtoritajiet kompetenti taw il-permess 
minkejja li l-ambjentalisti  wrew li seta’ jkun hemm ħsara għall-ispeċijiet naturali f'din iz-
zona protetta minħabba t-turbini tar-riħ. Il-petizzjonant jikkritika n-nuqqas ta’ informazzjoni 
pubblika dwar il-proġett.
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Il-petizzjonant jitlob l-għajnuna tal-Parlament Ewropew biex iwaqqaf ix-xogħol fuq dawn iż-
żewġ impjanti ta’ enerġija mir-riħ (Punta de la Canaleta u Cristóbal Colón) fil-Port ta’ 
Huelva, kif ukoll xi installazzjonijiet sussegwenti u kumplimentari.

Rigward l-aċċess pubbliku għad-dokumentazzjoni ta’ dan il-proġett, il-leġiżlazzjoni Ewropea 
rilevanti hija d-Direttiva 2003/4/KE1. Skont din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom
jiżguraw li l-awtoritajiet pubbliċi jagħmlu l-informazzjoni disponibbli jekk din tintalab. Id-
direttiva ssemmi wkoll skadenzi speċifiċi eż.: malajr kemm jista’ jkun, l-iktar tard, fi żmien 
xahar minn meta l-awtorità pubblika tirċievi l-proġett jew xahrejn meta jintalab volum ta’
informazzjoni jew meta l-informazzjoni li tintalab tkun kumplessa. L-aċċess għall-
informazzjoni ambjentali jista’ jiġi rifjutat biss għal raġunijiet imsemmija f’Artikolu 4 tad-
direttiva. Kull applikant li jikkunsidra li t-talba tiegħu għall-informazzjoni ġiet injorata, 
rifjutata mingħajr bażi, jew ma tweġbitx kif suppost, għandu aċċess għall-proċeduri ta’ 
reviżjoni  previsti f’Artikolu 6, paragrafi 1 u 2.

Il-petizzjonant jafferma li l-awtoritajiet kompetenti Spanjoli għandhom jiżguraw li jkun 
hemm aċċess għad-dokumenti rilevanti kollha u d-dossjers amministrattvi. Il-petizzjoni ma 
fihiex dettalji dwar xi talbiet li seta’ għamel qabel mill-petizzjonant, il-kontenut tagħhom u s-
segwitu li ngħata għalihom mill-awtoritajiet pubbliċi. Għalhekk, huwa diffiċli biex il-
Kummissjoni tieħu pożizzjoni. F’dan l-isfond, il-Kummissjoni tistieden lill-petizzjonant biex 
jisfrutta kemm jista’ l-possibilitajiet ta’ aċċess għall-informazzjoni ambjentali li jinsabu fid-
Direttiva 2003/4/KE, inkluż il-proċeduri ta’ reviżjoni, fejn meħtieġ.

Leġiżlazzjoni ambjentali oħra tal-Komunità Ewropea li hija relevanti f’dan il-każ hija d-
Direttiva 85/337/KEE2 kif emendata bid-Direttiva 97/11/KE3 u Direttiva 2003/35/KE4

(magħrufa bħala l-Istima tal-Impatt Ambjentali - jew Direttiva EIA). Din id-Direttiva tistipula 
l-istudju dwar l-impatt ambjentali li ċerti proġetti għandhom ikunu suġġetti għalih.

Id-Direttiva EIA tiddistingwi bejn ’l hekk imsejħa proġetti ta’ Anness I, li dejjem għandhom 
ikunu suġġetti għal proċedura tal-istudju dwar l-impatt ambjentali (Artikolu 4(1)) u dawk ta’ 
Anness II,  fejn l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw, permezz ta’ eżami każ b’każ, jekk 
il-proġett għandux ikun suġġett għal studju dwar l-impatt ambjentali jew le (Artikolu 4(2)).

Wieħed għandu jinnota li proġetti ta’ impjanti ta’ enerġija mir-riħ jinsabu taħt punt 3 i) ta’ 
Anness II tad-Direttiva EIA. F’dan il-każ, hemm bżonn ta’ EIA jekk il-proġett x’aktarx ikollu 
effetti sinifikanti fuq l-ambjent. Meta jsir eżami każ b’każ jew jiġu stabbiliti limiti minimi jew 
kriterji, għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni l-kriterji rilevanti tal-għażla  stabbiliti f’Anness 

                                               
1  Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-
tagħrif ambjentali u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/313/KEE, fil-ĠU L 41 tal-14 ta’ Frar 2003.
2 Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent. ĠU 
L 175, 05.07.1985.
3 Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE tat-3 ta’ Marzu 1997 li temenda d-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti 
ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent. ĠU L 073, 14.03.1997.
4 Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 li tipprovdi għall-
parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil ta’ ċerti pjani u programmi li għandhom x’jaqsmu mal-ambjent u li 
temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE u 96/61/KE rigward il-parteċipazzjoni pubblika u l-aċċess għall-
ġustizzja. ĠU L 156, 25.06.2003.
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III tad-Direttiva EIA. (Dawn jinkludu l-karatteristiċi tal-proġett, il-lokazzjoni tal-proġett u l-
karatteristiċi  tal-impatt potenzjali).

Mill-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, jidher li saret il-proċedura EIA għal dan il-
proġett, b’applikazzjoni mal-leġiżlazzjoni reġjonali dwar l-EIA. Il-konklużjonijiet huma 
riflessi fid-Dikjarazzjoni EIA (DIA) tal-14 ta’ Marzu 2003 adottata mid-Delegazzjoni 
Provinċjali f’Huelva tad-Dipartiment reġjonali għall-Ambjent ("Delegación Provincial de 
Huelva de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía").  L-informazzjoni 
provduta mhix biżżejjed biex il-Kummissjoni tkun tista’ tara jekk inkisritx id-Direttiva EIA 
fil-fażi tal-konsultazzjoni pubblika. 

Għandhom jitqiesu wkoll id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Għasafar1 u d-Direttiva tal-
Ħabitats2, l-aktar minħabba li dan il-proġett jidher li qiegħed ħdejn, jew ġositi differenti li 
jinsabu fin-Netwerk ta’ Natura 2000.

Mid-dokumenti li ressaq il-petizzjonant jidher li t-turbini tar-riħ se jkunu fis-sit ta’ importanza 
Komunitarja (SCI) u z-Zona Speċjali Protetta għall-Għasafar (SPA) ES0000025 "Marismas 
del Odiel", u qrib is-Sit ta’ Importanza Komunitarja ES6150029 "Estuario del Río Tinto", 
magħżul skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Ħabitats.

Diversi siti oħra ta’ importanza Komunitarja jinsabu qrib ħafna ta’ din il-lokazzjoni:
 ES6150012 "Dehesa del Estero y Montes de Moguer"
 ES0000024 "Doñana" 
 ES6150013 "Dunas del Odiel"
 ES6150002 "Enebrales de Punta Umbría"
 ES6150003 "Estero Domingo Rubio"
 ES6150028 "Estuario del Río Piedras"
 ES6150004 "Lagunas de Palos y las Madres"
 ES6150001 "Laguna del Portil"
 ES6150006 "Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido" 
 ES6150014 "Marismas y Riberas del Tinto"
 ES6150017 "Marisma de las Carboneras" 

Skont Artikolu 6 tad-Direttiva tal-Ħabitats, kull pjan jew proġett li x’aktarx ikollu effett fuq 
sit ta’ importanza Komunitarja għandu jiġi eżaminat (fir-rigward tal-implikazzjonijiet tiegħu 
fuq is-sit u l-għanijiet ta’ konservazzjoni tas-sit). Abbażi tal-evalwazzjonijiet mitluba, l-
awtoritajiet kompetenti jridu jiddeċiedu jekk jistax isir il-pjan jew il-proġett u jekk isir, iridu 
jiddeċiedu dwar il-kundizzjonijiet u s-salvagwardji meħtieġa biex tinżamm l-integrità tas-sit 
ikkonċernat.

Il-proċedura EIA tista’ sservi bħala għodda biex Artikolu 6 tad-Direttiva tal-Ħabitats jiġi 
applikat. Infatti, f’ħafna każi, evalwazzjoni skont id-Direttiva 85/337/KEE, kif emendata, 

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, ĠU L 103 
tal-25/04/1979
2 Direttiva tal-Kunsill 92/43/KE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-fawna u l-
flora selvaġġa, ĠU. L 206 tat-22/07/1992.
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tista’ takkomoda evalwazzjoni skont Artikolu 6(3) tad-Direttiva 92/43/KEE.

Id-dokument ta’ Dikjarazzjoni EIA (DIA), maħruġ fl-14 ta’ Marzu 2003 mill-awtoritajiet 
reġjonali, ma jagħtix evidenza dwar evalwazzjoni adegwata tal-effetti li l-proġett jista’ jkollu 
fuq is-Siti ta’ Importanza Komunitarja msemmijin hawn fuq u lanqas dwar l-għanijiet ta’
konservazzjoni tas-siti.

Konklużjonijiet

Fid-dawl ta’ dan li qed jingħad hawn fuq, il-Kummissjoni se tieħu azzjoni biex tivverifika  
jekk f’dan il-każ, id-dispożizzjonijiet tad-Direttivi tal-Ħabitats u l-EIA ġewx applikati b’mod 
xieraq.


