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Objettiv 

 

L-objettiv taż-żjara għall-ġbir ta' fatti fi Spanja kien li jsiru laqgħat mal-petizzjonanti tal-

petizzjonijiet 0938/2012 u 834/2012 fil-post u jiġi stabbilit djalogu mal-awtoritajiet nazzjonali 

biex wieħed jifhem aħjar l-aspetti varji tal-allegat ksur tad-dritt tal-UE, b'mod partikolari tad-

Direttiva Qafas dwar l-Ilma (id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 

tal-ilma) fil-baċini tax-xmajjar Ebro u Tajo.  

 

Iż-żjara fid-Delta tal-Ebro fit-8 ta' Frar 

 

Fit-8 ta' Frar id-Delegazzjoni waslet fil-"Mirador Mijorn" f'Tarragona biex tiltaqa' mal-

petizzjonanti tal-Plataforma en Defensa del Ebre (petizzjoni 0938-12) u żżur id-Delta tal-

Ebro.  

 

Wara preżentazzjoni introduttorja qasira minn Carles Martin u Albert Rovira (xjentisti minn 

IRTA) u Toni Munne (Agencia Catalana del Aigua) mill-Mirador dwar is-sitwazzjoni tad-

delta u kif ir-rigressjoni tolqot speċijiet naturali bħal għasafar, frott tal-baħar u salini, id-

delegazzjoni marret f'post bl-isem ta' L'Encanyisada, fejn saret it-taħdita mal-petizzjonanti. 

 

Fil-Mirador l-esperti spjegaw li ż-żona, li fil-parti l-kbira hi protetta taħt Natura 2000, kienet 

kisbet proġett Life+ mill-Kummissjoni Ewropea għar-restawr u l-ġestjoni tal-ħabitat tal-

Lagun tad-Delta taż-żewġ laguni kostali fid-Delta tal-Ebro: L'Alfacada u La Tancada, li 

twettaq bejn l-2010 u l-2014, u li ngħata EUR 1.5 miljun f'fondi tal-UE għall-preżervazzjoni 

tal-ekosistemi b'bijodiversità għanja li hija t-tema attwali, partikolarment fil-każ ta' 

applikazzjoni tat-tieni ċiklu tal-Pjan ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara Ebro. 

 

Iż-żjara għall-proġett pilota dwar il-miżuri ta' mitigazzjoni u adattament biex jiġi miġġieled it-

tibdil fil-klima fid-Delta tal-Ebro ma seħħx minħabba limitazzjoni taż-żmien.  

 

Matilde Font, il-petizzjonanta minn Plataforma en Defensa de l'Ebre PDE, spjegat li l-

petizzjoni 0938/2012 tressqet quddiem il-Parlament Ewropew f'Lulju 2012, minħabba li f'dak 

iż-żmien il-Gvern Spanjol ippubblika l-abbozz tal-ewwel Pjan ta' Ġestjoni tal-Baċin tax-

Xmara (RBMP) tal-Ebro għall-2010–2015. Dan il-pjan kellu jiġi approvat fl-2009 u ġie 

sostitwit mit-tieni ċiklu ta' ppjanar 2015–2021. Il-petizzjoni ġiet diskussa fi tliet okkażjonijiet 

fil-Parlament Ewropew u għadha miftuħa.   

 

Fil-fehma tal-petizzjonanta, l-allegazzjonijiet fil-petizzjoni għadhom validi għat-tieni ċiklu 

mal-Pjan "il-ġdid". Il-Pjan il-ġdid ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara Ebro, ippreżentat mill-

gvern f'Jannar 2016, ma joffri l-ebda bidla sostanzjali fir-rigward tal-pjan preċedenti, 

speċjalment fil-partijiet li jirreferu għall-impatti tal-pjan fuq tad-Delta tal-Ebro.   

Il-petizzjonanta tgħid li fir-rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, 

il-Pjanijiet ta' Ġestjoni tal-Baċini tax-Xmajjar li ġew ippubblikati f'Marzu 2015 mill-

Kummissjoni Ewropea (KE), b'referenza għall-Pjanijiet ta' Ġestjoni Idroloġika tal-istat 

Spanjol, inkluż il-Pjan ta' Mmaniġġjar tal-Baċini tax-Xmara Ebro, sar għadd sostanzjali ta' 

rakkomandazzjonijiet li ma tqisux mill-Gvern Spanjol f'dan it-tieni ċiklu. Għalhekk, il-pjan il-

ġdid ma jiggarantixxix l-objettivi stabbiliti mill-KE u lanqas l-istat ekoloġiku tajjeb tal-korpi 

tal-ilma meħtieġa mid-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. 
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Għal David Howell minn SEO Bird Life, id-Delta tal-Ebro hi ambjent naturali ta' importanza 

strateġika, għall-movimenti migratorji tal-għasafar bejn l-Afrika u l-Ewropa.  Il-biċċa l-kbira 

tas-superfiċje tad-Delta hi Park Naturali, protetta permezz tad-Direttiva dwar il-Ħabitats u 

dwar l-Għasafar, żona RAMSAR u Riżerva Bijosferika tal-UNESCO. Il-Pjan il-ġdid ta' 

Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara Ebro 2015-2021 ma jiggarantixxix il-konservazzjoni tal-

ispeċijiet naturali tad-Delta tal-Ebro. Dan it-tieni ċiklu (2015–2021) fl-opinjoni tiegħu, ma 

tejbitx is-sitwazzjoni.  

 

Skont Susanna Abella mill-PDE, il-Pjan ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara approvat 

reċentement kien iddisinjat skont il-kriterji ta' assenjazzjoni tad-drittijiet tal-użu tal-ilma, li 

mhumiex konformi mal-istandards ambjentali tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Madwar 85 % 

tal-baġit allokat għall-implimentazzjoni tal-Pjan jikkonċerna miżuri u proġetti assoċjati mal-

issodisfar tad-domandi tal-ilma, li fil-biċċa l-kbira tagħhom huma relatati mal-kostruzzjoni ta' 

xogħlijiet kbar tal-ilma, digi u kanali għat-tisqija. Il-biċċa l-kbira ta' dawn il-miżuri iwasslu 

għal deterjorament tal-korpi tal-ilma. Il-Pjan ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara Ebro 

jipprevedi żieda fil-konsum tal-ilma u, għalhekk, tnaqqis fil-flussi tax-xmajjar. Iż-żona 

msoqqija attwali tal-baċin (965,000 ettaru) se tiżdied għal medda totali ta' 1,410,000 Hc 

(żieda ta' 46 %). Fil-fatt, il-Pjan ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara jinkludi 56 proġetti ġdid 

ta' regolazzjoni (digi u proġetti simili), li jippermettu l-ħażna ta' aktar minn 2,000 hm3/sena, 

apparti l-kapaċità totali attwali ta' 7,580 hm3. 

 

Għal Carles Ibañez mill-IRTA, il-fluss naturali medju tax-xmara Ebro hu stmat li hu ta' 

madwar 13, 900hm3/sena. Id-domandi tal-użu tal-ilma assoċjati mal-iżvilupp ipotetiku ta' 

1,410,000 ettaru ta' raba' msoqqi fil-baċin huma stmati li jammontaw għal 10,700 hm3/sena 

(madwar 77 % tal-fluss naturali medju tal-Ebro). L-iżvilupp ta' dawn il-proġetti ġodda ta' 

tisqija se jżid il-pressjoni fuq l-ilma, jolqot l-artijiet mistagħdra u speċjalment id-Delta tal-

Ebro, il-bokka tax-xmara u l-ekosistemi tal-baħar tal-Ebro. 

 

Skont is-Sur Ibañez, il-Pjan il-ġdid ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara tal-Ebro jistabbilixxi 

l-flussi ambjentali għal 3,010 hm3/fis-sena (li jirrappreżentaw 21 % tal-fluss naturali stmat 

tagħha), sabiex jissalvagwardjaw id-Delta tal-Ebro. Madankollu, il-petizzjonanti u l-esperti 

jqisu li dan huwa totalment insuffiċjenti. Iċ-ċifra għal dan ir-reġim ta' fluss ekoloġiku għall-

aħħar medda tax-xmara, mogħtija mill-awtoritajiet, hija l-fluss li jifdal wara li jkunu ġew 

issodisfati d-domandi preżenti u futuri kollha tal-Ebro. Il-Pjan il-ġdid ta' Mmaniġġjar tal-

Baċin tax-Xmara ma juri l-ebda evidenza li r-reġim ta' fluss ekoloġiku propost tiegħu mhux se 

jiddeterjora l-ekosistemi tal-ilma tad-Delta tal-Ebro. Il-prinċipju prekawzjonarju jrid jiġi 

applikat biex jiġi stabbilit reġim ta' fluss li jiggarantixxi l-preżervazzjoni ta' din iż-żona 

naturali strateġika tal-Mediterran. L-aħħar medda tax-xmara, in-naħa t'isfel tal-Ebro, hi 

estwarju li jirrikjedi reġim xieraq ta' fluss ekoloġiku. Dan mhux il-każ fil-kalkoli tal-Pjan il-

ġdid ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara. Pereżempju, ir-reġim tal-fluss għal din il-parti tax-

xmara għandu jqis ir-riskji relatati max-xejriet tal-intrużjoni tal-melħ fl-ilma tal-pjan. 

Intrużjoni tal-melħ għal medda ta' żmien twila tibdel l-adegwatezza tal-ħabitat għal speċijiet 

nattivi b'livell baxx ta' tolleranza għall-imluħa, u żżid il-frekwenza u l-intensità tal-

proliferazzjoni tal-algi. Ikun hemm effetti negattivi qawwija fuq il-korpi tal-ilma tan-naħa 

t'isfel tal-Ebro. Barra minn hekk, id-dinamiki tal-fluss tax-xmara Ebro għandhom impatti 

sinifikanti fuq l-ekosistemi tal-baħar qrib il-kosta. Għalhekk, ir-reġim tal-fluss ambjentali 

għandu jqis il-kontribut tal-ilmijiet kontinentali għall-produttività ta' dawn l-ekosistemi tal-

baħar. Barra minn hekk, ir-reġim tal-fluss attwali ma jistabbilixxix reġim xieraq għall-fluss 
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tal-għargħar, li hu essenzjali biex jippermetti l-mobilizzazzjoni ta' naqal miżmum mid-digi 

iktar 'il fuq fil-preżent. 

 

Is-Sur Ibañez spjega li l-valutazzjoni tal-istat ekoloġiku tal-korpi tal-ilma hija element kruċjali 

tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, u jippermetti lill-awtoritajiet ifasslu dijanjosi speċifika u 

jistabbilixxu għanijiet konkreti biex jintlaħaq stat ambjentali tajjeb. Il-petizzjonanti qalu li l-

Pjan ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmaratal-Ebro huwa defiċjenti fir-rigward tal-evalwazzjoni 

tal-istatus tal-korpi tal-ilma. F'partijiet differenti tal-baċin tax-xmara ma ġewx stabbiliti 

kundizzjonijiet ta' referenza, u l-pjan ma jinkludi l-ebda metodu xieraq sabiex jiġi evalwat l-

istat ekoloġiku tal-Ebro Delta li jissodisfa l-istandards ta' kwalità meħtieġa mill-UE. Mingħajr 

definizzjoni ċara tal-istat ekoloġiku attwali tal-korpi tal-ilma, mhux se jkun possibbli li jiġi 

evalwat l-impatt tal-miżuri ppjanati. L-informazzjoni mxerrda mill-awtoritajiet tax-Xmara 

Ebro u l-ministeri kompetenti Spanjoli tagħti, fl-opinjoni tal-petizzjonant, stampa qarrieqa tal-

istat ekoloġiku attwali tal-baċin tal-Ebro. Fil-fatt, dawn l-awtoritajiet isostnu li madwar 70 % 

tal-korpi tal-ilma tal-baċin jinsabu f'qagħda ekoloġika tajba, u jiffissaw għanijiet ambjentali 

biex jilħqu 75 %. Din l-analiżi tas-sitwazzjoni tissopravaluta ħafna s-sitwazzjoni, peress li 

35 % tal-korpi tal-ilma lanqas biss huma inklużi fil-valutazzjoni. Għall-petizzjonant, ċifra 

aktar preċiża dwar il-korpi tal-ilma f'qagħda ekoloġika tajba tkun 42 %. Fl-aħħar nett, 

kontrolli komplementari għal żoni Natura 2000 mhumiex inklużi fil-Pjan ta' Mmaniġġjar tal-

Baċin tax-Xmara. Minn perspettiva ambjentali, id-Delta tal-Ebro hi sinifikanti minħabba d-

diversità enormi tagħha ta' ħabitati u organiżmi selvaġġi f'żona relattivament żgħira (330 km2) 

kif ukoll għar-rwol strateġku tagħha għall-migrazzjoni tal-għasafar bejn it-Tramuntana u n-

Nofsinhar. Hi msemmija għall-fawna ornitoloġika tagħha, u għall-flora li jħobbu l-melħ.  

Ħafna mill-ħabitats u l-ispeċijiet tad-Delta huma skarsi fl-Ewropa u fiż-żona tal-Mediterran, u 

dan jagħmel il-konservazzjoni tagħhom importanti għall-preservazzjoni tal-bijodiversità. Il-

biċċa l-kbira ta' dawn il-ħabitats u l-ispeċijiet huma estremament dipendenti fuq l-ilma u n-

naqal li l-Ebro tforni lid-Delta. 

 

Is-Sur Ibañez ikkonkluda li l-Pjan ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara tal-Ebro ma jevalwax 

l-impatti fuq iż-żoni ta' valur ambjentali kbir jew fuq l-ispeċijiet li jgħixu hemmhekk: l-

impatti kkawżati minn żieda ta' 445,000 ettaru ta' art imsoqqija iktar 'il fuq (bit-tniġġis 

riżultanti minħabba fertilizzanti u prodotti kimiċi oħrajn) u t-tnaqqis fl-ammont ta' naqal li 

jasal sad-Delta minħabba li jinżamm bid-digi iktar 'il fuq. Fil-preżent, huwa ftit wisq in-naqal 

li jasal sad-Delta. Minn meta nbnew ġibjuni kbar u żdied l-ammont ta' artijiet imsoqqija fis-

sittinijiet, id-Delta tilfet ammont sinifikanti ta' art (minħabba ċediment tal-art u rigressjoni) – 

b'mod speċjali ż-żoni kostali fi ħdan in-netwerk in-netwerk Natura 2000, u dan jirriżulta f'telf 

ta' ħabitats u ta' speċijiet ta' annimali. Illum il-ġurnata, il-pass tar-rigressjoni huwa ta' 10 metri 

kull sena. It-tnaqqis fil-fluss tax-xmara, fit-twassil tan-nutrijenti u fis-sedimenti jnaqqsu l-

produttività bijoloġika tal-Baħar tal-Ebro u ż-żoni kostali l-aktar qrib. It-tnaqqis fil-kontribut 

ta' ilma ħelu iwassal għal bidliet fil-komunitajiet tal-pjanti tad-Delta u fir-eġimi ta' għargħar, u 

l-għasafar jiddependu fuq dawn il-fatturi għas-sopravivenza. In-nuqqas ta' sedimenti flimkien 

maż-żieda fil-livelli tal-baħar se jwasslu għal telf importanti ta' nħawi ta' bejtiet. 

 

Għal Joan Balague u Ramon Carles, sajjieda, l-influwenza tal-Ebro fuq is-sajd deher ċar, 

pereżempju fil-qabdiet tal-inċova fiż-żona ta' Tarragona — kull metru kubu ta' ilma kull 

sekonda li l-Ebro twassal lill-baħar huwa ekwivalenti għal 200 kg ta' inċova fil-qabdiet tas-

sena ta' wara.  Jidher li ż-żamma tax-xmajjar il-kbar tal-Mediterran kbar fi stat tajjeb hi 

kruċjali għat-twassil ta' nutrijenti lill-baħar u għall-katina tal-ikel tal-Mediterran. L-ilma ħelu 

tax-xmara "jiffertilizza" l-baħar ta' din iż-żona bis-saħħa tan-nutrijenti li jwassal, u joħloq 
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interazzjoni estremament produttiva bejn l-ilma baħar u l-ilma ħelu.  Il-fitoplankton jifforma 

l-bażi tal-katina trofika tal-ekosistemi akkwatiċi. Bosta studji juru relazzjoni ċara bejn il-

qabdiet tal-ħut u frott tal-baħar/krustaċji oħra (sardin, inċova, awwisti, gambli u krustaċji) u l-

ilma li twaddab ix-xmara Ebro. Il-fluss propost fil-Pjan ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara, 

minbarra li jirrappreżenta tnaqqis drastiku, jinjora wkoll iċ-ċikli tal-fluss naturali. 

 

Fis-sena 2011/2012 tkejjel l-ibgħax livell tal-fluss tal-Ebro, jiġifieri 4,000hm3/sena. Il-

produzzjoni tal-maskli naqset għal 2,500 tunnellata/sena u l-kwalità medja tagħhom naqset 

għal 180 g g/kg. 

Is-sena ta' wara, 2013/2014 (il-bidu taċ-ċiklu umdu), il-fluss kien ta' aktar minn 16,000 

hm3/sena u l-produzzjoni tal-maskli żdiedet għal aktar minn 4,000 tunnellata/sena, u l-kwalità 

telgħet għal 240 g 

L-ilma mix-xmajjar mhux moħli fil-baħar. Dan jiġġenera produttività fl-ekosistemi marini 

b'mod naturali. 

 

Għal Jordi Prat, bidwi li jkabbar ir-ross, l-għelieqi tar-ross fid-Delta tal-Ebro huma l-uniku 

wiċċ li jista' jitkabbar f'ħafna mid-Delta. Minħabba l-imluħa naturali tal-art minħabba l-ilma 

tal-baħar, huwa neċessarju li l-għelieqi jerqgħu fl-ilma ħelu biex il-livell ta' mluħa jinżamm 

ikkontrollat. L-għelieqi jiġu mgħerrqa u r-ross jinżera' fir-rebbiegћa. L-għelejjel jinħasdu sitt 

xhur wara.  

L-għelieqi tar-ross jitqallbu u jiġu mgħarrqa wara l-ħsad, u b'hekk isiru rifuġju strateġiku 

għall-għasafar. L-għelieqi tar-ross joffru kenn lil varjetà kbira ta' għasafar, b'mod speċjali 

għat-tagħlif. Għalhekk dan il-wiċċ hu essenzjali sabiex tinżamm l-importanza ornitoloġika ta' 

din iż-żona. 

L-għelieqi tar-ross iservu wkoll ta' ekosistema akkwatika b'firxa wiesgħa ta' diversità 

bijoloġika.  

Id-Delta għandha netwerk tat-tisqija. Hi tqassam l-ilma mix-xmara Ebro madwar id-Delta u 

tittrasporta ammont żgħir ta' naqal lis-superfiċje tad-Delta. Dan huwa l-uniku mod kif dan in-

naqal jista' jasal sal-għelieqi tad-Delta u jnaqqas l-effetti ta' ċediment u rigressjoni. It-tnaqqis 

fil-fluss tax-xmara u l-bini ta' riżervi ġodda se jnaqqsu b'mod drastiku l-kwantità ta' ilma li 

tasal sas-superfiċje tad-Delta, u għaldaqstant l-imluħa tagħha se tiżdied. In-nuqqas ta' 

sedimenti li jaslu sad-Delta se jaċċellera l-proċess naturali li jwassal biex eventwalment 

tispiċċa taħt l-ilma. 

  

Wara d-diskussjoni tkellmu l-Membri tal-PE is-Sa Tatjana Ždanoka, is-Sa Bodil Valero, is-Sa 

Kostadinka Kuneva, is-Sa Rosa Estaràs Ferragut, is-Sur Javi López, Ernest Urtasun u Pál 

Csáky. 

 

Madrid - 9 ta' Frar - Laqgħa mal-awtoritajiet tal-Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, Confederacion Hydrografica del Tajo; Confederacion Hydrografica del 

Ebro u d-Direttorat Ġenerali tal-Ilma (DGA)  

 

 

Is-Sur Csáky, Kap tad-Delegazzjoni, għamel ringrazzjament u esprima l-ispirtu kostruttiv taż-

żjara u x-xewqa tiegħu li jifhem aħjar il-kwistjonijiet relatati mal-ġestjoni tal-ilma fi Spanja, 

filwaqt li fakkar li ż-żewġ petizzjonijiet dwar it-Tajo u l-Ebro ġew ippreżentati lill-Kumitat 

għall-Petizzjonijiet. Huwa spjega wkoll li l-eżitu ta' dawn id-diskussjonijiet u ż-żjarat 

magħmula lid-Delta tal-Ebro (il-jum ta' qabel) u lill-baċin tax-Xmara Tagus (l-għada) kienu se 

jgħinu lid-delegazzjoni tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet xierqa.  
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Is-Sa Liana Ardiles, Direttur Ġenerali tal-Ilma, għamlet preżentazzjoni qasira dwar l-ippjanar 

idroloġiku fi Spanja, b'enfasi fuq l-aspetti ġenerali li ġejjin: 

- L-ewwel ċiklu ta' ppjanar fil-parti l-kbira ġie sorpassat mit-tieni ċiklu; il-pjanijiet jinkludu 

titjib sinifikanti. It-tieni pjan ġie approvat f'Jannar 2016 mill-Gvern ta' Spanja. Dan jenfasizza 

t-titjib tat-tieni ċiklu: il-pjanijiet ġew adatti biex ikunu konformi mar-rekwiżiti tad-Direttiva 

Qafas dwar l-Ilma u ġew inkorporati r-rakkomandazzjonijiet kollha tal-Kummissjoni 

Ewropea. Hi spjegat li ċ-ċiklu ta' ppjanar hu titjib kontinwu. 

Issottolinjat il-partikolaritajiet tal-ġestjoni tal-ilma fi Spanja, pajjiż milqut minn avvenimenti 

estremi ta' nixfa u u ta' għargħar, u kif l-ilma fi Spanja jolqot l-iżvilupp ekonomiku; l-ilma 

huwa determinanti fil-klima Mediterranja. Skontha, fi pjanijiet oħra tal-UE dan il-bilanċ bejn 

l-attenzjoni għall-ħtiġijiet u l-objettivi ambjentali ma jsirx peress li ma jkunx hemm il-

problema tal-iskarsezza u tal-irregolarità tal-ilma li teżisti fi Spanja. 

- Hi spjegat kif f'dawn l-aħħar snin, l-awtoritajiet fasslu l-pjanijiet tal-ewwel u tat-tieni ċiklu 

b'ħafna parteċipazzjoni min-naħa tal-utenti, b'iktar minn 18-il xahar ta' informazzjoni 

pubblika disponibbli, u l-partijiet interessati kollha kienu rappreżentati. Il-pjanijiet tal-ilma 

kollha, inklużi l-pjanijiet għall-Ebro u għat-Tajo, kisbu 80 % tal-appoġġ, b'rappreżentazzjoni 

tar-reġjuni kollha u tal-utenti kollha. L-utenti kollha vvotaw favur tal-pjanijiet. 

- Għarfet li kien hemm xi problemi legali u litigazzjoni quddiem il-qrati iżda kkjarifikat li 

għall-40 każ fil-qorti relatati mal-ewwel pjan taċ-ċiklu, 20 każ inqatgħu favur l-

Amministrazzjoni Nazzjonali (u b'mod partikolari, hija kkwotat id-deċiżjoni reċenti tal-Qorti 

Suprema dwar l-ewwel ċiklu tal-Ebro, fejn is-sentenza tagħha tappoġġja l-pjan ta' 

amministrazzjoni u, b'mod partikolari, l-istabbiliment ta' flussi ambjentali) 

 

Is-Sur Victor Arqued, Viċi Direttur Ġenerali tal-Ippjanar tal-Ilma u l-Użu Sostenibbli tal-

Ilma, tkellem u għamel il-punti li ġejjin: 

- Il-pjanijiet idroloġiċi fi Spanja ġew ikkonċepiti qabel id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, u 

kellhom għanijiet differenti. Dawn tfasslu biex jissodisfaw il-ħtiġijiet soċjoekonomiċi u biex 

jallokaw l-ilma (minħabba inugwaljanza kbira li teżisti fi Spanja fir-rigward tar-riżorsi tal-

ilma). Id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma mmodifikat l-approċċ għall-ġestjoni tal-ilma fi Spanja. 

Wara l-pubblikazzjoni tagħha l-awtoritajiet iddeċidew li jikkombinaw iż-żewġ approċċi (id-

domanda tal-ilma u l-ħarsien ambjentali). 

- L-ewwel ċiklu ta' pjanijiet kellhom jegħlbu ostakli sinifikanti fit-tħejjija u l-ipproċessar 

tagħhom minħabba d-diffikultajiet assoċjati mad-distribuzzjoni tal-ilma (li fi Spanja huwa 

riżorsa skarsa). It-tieni ċiklu ta' pjanijiet ipprova jikkoreġi l-problemi identifikati fl-ewwel 

ċiklu. L-awtoritajiet ħadmu mal-UE biex jagħmlu dan, u dawn il-pjanijiet huma konformi 

b'mod ċar mar-rekwiżiti tal-UE. Dan huwa process kontinwu ta' titjib u ħafna mir-

rakkomandazzjonijiet se jwasslu wkoll għal titjib fit-tielet ċiklu. 

- Aspetti speċifiċi ta' titjib tat-tieni ċiklu (approvati fil-ħin): 

 Kważi 3,000 korp tal-ilma (minn 4000) għandhom flussi ambjentali stabbiliti. 

 Karatterizzazzjoni aħjar tal-korpi tal-ilma, speċjalment fid-Delta tal-Ebro. 

 Kunsiderazzjoni tar-rekwiżiti ta' Natura 2000 u partikolarment fit-Tajo u l-Ebro. 

 Progress kbir fid-definizzjoni tal-flussi ambjentali u programmi ta' monitoraġġ 

imsaħħa. 

 Tnaqqis fl-għadd ta' korpi ta' ilma fi stat mhux magħruf u regoli ġodda diġà fis-seħħ 

sabiex jivvalutaw l-istatus tal-korpi tal-ilma. 

 

Is-Sur Raimundo Lafuente, President tal-Konfederazzjoni Idrografika tax-Xmara Ebro, 

tkellem u għamel il-kunsiderazzjonijiet li ġejjin: 
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- Il-baċin tal-Ebro hu l-akbar wieħed tal-Peniżola. 

- Il-Pjan ta' Ġestjoni tal-Baċin tax-Xmara Ebro ġie stabbilit f'konformità mar-regolamenti 

Spanjoli u tal-UE (bħad-Direttiva Ħabitats u d-Direttiva dwar il-Valutazzjoni Strateġika 

Ambjentali). 

- Dan il-Pjan tħejja wara proċess estensiv ta' konsultazzjoni pubblika li kien intiż sabiex 

jintegra l-aspetti sensittivi kollha fi ħdan qafas ta' konformità mal-leġiżlazzjoni attwali. Sar 

titjib fl-irkupru tal-ispejjeż, l-evalwazzjoni tal-mases ta' ilma u l-kontroll tal-fluss ambjentali. 

- L-ippjanar u l-ġestjoni tal-ilma fil-baċin tal-Ebro applika l-prinċipji ta' ġestjoni integrata tal-

ilma fiż-żona tad-distrett tal-baċin tax-xmara, bit-trawwim ta' spirtu kooperattiv bejn il-

partijiet interessati. 

- Huwa enfasizza li saru sforzi importanti relatati mal-istudju u r-riċerka tal-flussi ekoloġiċi 

tad-Delta tal-Ebro. Il-fluss ekoloġiku f'ħalq ix-xmara Ebro kif definit fil-pjan Idroloġiku huwa 

proporzjonalment ħafna ogħla mill-flussi ekoloġiċi tax-xmajjar tal-baċin tal-Ebro, dawk 

stabbiliti f'ħalq xmajjar oħra Spanjoli u x-xmajjar oħra f'reġjuni semiaridi tad-dinja. Dan juri 

biċ-ċar l-isforzi mwettqa favur l-ambjent fil-baċin tal-Ebro. 

- Il-fluss ekoloġiku adottat jikkonforma mar-regolamenti Spanjola dwar il-metodoloġija tal-

kalkolu. L-evalwazzjoni tal-effetti ta' dawn il-flussi tippermetti l-konklużjoni li l-flussi 

ekoloġiċi huma fattibbli u li l-ikbar problema tad-Delta tal-Ebro fil-ġejjieni se tkunu marbuta 

maż-żieda fil-livell tal-baħar minħabba t-tibdil fil-klima 

. - Hu qal li l-kwalità teknika tax-xogħol tal-Pjan Idroloġiku għad-determinazzjoni tal-flussi 

ekoloġiċi fid-Delta tal-Ebro kienet approvata permezz tas-sentenza tal-Qorti Suprema ta' 

Spanja (STS 5035/2015 tal-20 ta' Novembru) 

 

Is-Sur Miguel Antolin, President tal-Konfederazzjoni Idrografika tax-Xmara Tajo, tkellem u 

għamel il-kunsiderazzjonijiet li ġejjin: 

- It-Tagus hi l-itwal xmara tal-peniżola: il-baċin għandu inqas dħul ta' ilma, li hu irregolari 

ħafna. Il-baċin għandu l-ikbar kapaċità regolatorja (11,500 hm3) u aktar minn 20% tal-

popolazzjoni urbana ta' Spanja. 58.9% tal-ilma jintuża għall-biedja waqt li 26.5 % jmur għall-

użu fl-ibliet. 

- Rigward l-istatus tal-korpi tal-ilma, huwa nnota li 58.2 % tal-mases diġà huma f'kundizzjoni 

tajba. Kien hemm titjib fl-istatus ekoloġiku u kimiku tagħhom. It-tieni ċiklu tal-Pjan tat-Tagus 

għamel progress fl-ilħuq tal-miri ambjentali, b'mod partikolari fil-kwalità tal-ilma, u l-

inkorporazzjoni ta' żoni naturali protetti. 

- Rigward il-flussi ambjentali fit-Tagus, il-pjanijiet eżistenti stabbilixxew għall-ewwel darba 

fluss massimu ta' 10m3/s. Fil-prattika, il-fluss li jiċċirkola huwa ikbar.  

- Huwa spjega programm ta' miżuri b'investiment ippjanat ta' EUR 2.583 biljun: 58 % tal-

investiment huwa maħsub biex inaqqas it-tniġġis tal-ilma u 21 % biex titnaqqas il-pressjoni 

għall-estrazzjoni tal-ilma. 

- Qal li l-awtoritajiet għamlu sforzi kbar f'din il-leġiżlatura biex japprova l-ewwel ċiklu ta' 

rieżami u l-pjanijiet tat-tieni ċiklu tal-pjanijiet, filwaqt li enfasizza li l-pjanijiet huma suġġetti 

għal proċess ta' titjib kontinwu.  

 

Is-Sur Manuel Menendez, konsulent ambjentali u espert dwar il-valutazzjoni ambjentali 

strateġika, Direttorat Ġenerali tal-Kwalità u l-Valutazzjoni Ambjentali u l-Ambjent Naturali, 

tkellem wara. Huwa spjega l-proċess ta' valutazzjoni ambjentali strateġika, li segwiet il-

Pjanijiet Idroloġiċi. Is-Sur Menendez spjega li l-pjanijiet idroloġiċi għandhom għan ta' titjib 

ambjentali; huwa nnota li l-korp ambjentali aġixxa f'kapaċità superviżorja biex jiżgura li 

jintlaħqu l-objettivi ambjentali tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Dan il-proċess ippromwova 

titjibiet sinifikanti fil-pjanijiet tat-tieni ċiklu. F'dan il-kuntest, huwa enfasizza li r-
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restrizzjonijiet ambjentali għal infrastruttura ġdida huma konformi mad-direttivi Ewropej u l-

konsistenza bejn il-miżuri tal-pjanijiet idroloġiċi u l-azzjonijiet ta' direttivi Ewropej oħrajn. 

 

Is-Sur Csaky tkellem u ta bidu għall-mistoqsijiet: 

 

Is-Sa Pitera semmiet d-dikjarazzjonijiet tal-petizzjonanti, li jgħidu li l-pjanijiet idroloġiċi l-

ġodda jistgħu jirvinaw investiment Ewropew li li jammonta għal EUR 2 miljun għall-

protezzjoni tal-Ħabitats fid-Delta tal-Ebro (programm LIFE). Hija talbet informazzjoni iktar 

preċiża f'dan ir-rigward, b'mod partikolari dwar it-tul tal-perjodu ta' investiment u l-ispiża 

totali tal-finanzjament tal-UE. Is-Sa Pitera staqsiet ukoll jekk sarux studji dwar l-impatt tal-

pjanijiet idroloġiċi fuq l-investiment fl-ekosistema. Fir-rigward tar-rakkomandazzjonijiet KE 

għat-tieni ċiklu, hi staqsiet jekk l-awtoritajiet għamlux dak kollu possibbli għall-valutazzjoni 

tal-korpi tal-ilma, minħabba li l-petizzjonanti sostnew li d-data attwali hija bbażata fuq il-

valutazzjoni ta' 65 % biss tal-korpi tal-ilma. 

 

Is-Sa Valero qalet li tifhem il-problemi tal-ġestjoni tal-ilma fi Spanja, iżda s-soluzzjonijiet tal-

passat ma jistgħux iservu biex jilqgħu l-isfidi tal-preżent u tal-futur. Hija tqis li Spanja ma 

taħdimx fid-direzzjoni mogħtija mid-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, fosthom fil-pjanijiet 

idroloġiċi tad-distribuzzjoni tal-ilma. Hija spjegat li, pereżempju, fil-Kanal Segarra-Garrigas 

kellhom jinstabu soluzzjonijiet oħra biex jiġu moqdija l-ħtiġijiet tal-utenti tal-ilma, 

pereżempju billi jintuża ilma mill-impjanti ta' desalinizzazzjoni jew billi jitnaqqas l-ilma 

għall-użi turistiċi. 

 

Is-Sa Zdanoka intervjeniet biex tindika li d-delegazzjoni ma kinitx marret Spanja biex tevalwa 

x-xogħol ta' Spanja iżda biex tiffoka fuq il-petizzjonijiet li l-Kumitat irċieva fir-rigward ta' 

reġjuni speċifiċi. Qalet li kienet taf li kien hemm dimostrazzjoni fid-Delta tal-Ebro. Id-

dimostranti qalu li d-distribuzzjoni tal-ilma mhix ġusta u staqsiet dwar il-prijoritajiet li 

jintużaw għall-allokazzjoni tal-ilma. Hija ssuġġeriet li jkun hemm komunikazzjoni aħjar mal-

Katalunja u li jinstema' dak li għandhom x'jgħidu. 

 

Is-Sa Kuneva qalet li l-Pjan il-ġdid se jsaqqi 500,000hc, u staqsiet kif se tiġi rimedjata l-

problema tan-naqal li jinżamm mid-diegi, u liema miżuri ttieħdu għar-reġjuni Natura 2000 

milquta. 

 

Is-Sa Estaras spjegat li l-petizzjonijiet saru qabel l-approvazzjoni tal-ewwel pjan. Kien hemm 

preżentazzjoni tal-pjan li tat lok ta' skrutinju tul 18-il xahar min-naħa tal-pubbliku u li żgurat 

parteċipazzjoni wiesgħa mill-pubbliku:  84% tar-rappreżentanti tal-ANC qablu mal-proposta 

tal-pjan tat-tieni ċiklu tal-Ebro. Hija spjegat li hemm 17-il reġjun awtonomu fi Spanja u li 

jista' jkun hemm kunflitti ta' interess bejniethom jew mal-Istat. Irrikonoxxiet l-isforzi 

magħmula mill-Gvern ta' Spanja biex japprova l-ewwel ċiklu pjanijiet wara dewmien ta' 3 

snin, u l-fatt li t-tieni ċiklu kien sar fil-ħin. Min-naħa l-oħra, tqis li huwa importanti li jkun 

magħruf li 5 % biss tal-massa tal-ilma mill-Ebro ma kienx ġie evalwat. Hija laqgħet 

b'sodisfazzjon l-ispjegazzjonijiet mogħtija u talbet li d-diskussjoni tkompli b'dan il-mod, li l-

argumenti tekniċi jipprevalu fuq dawk politiċi rigward l-adegwatezza tal-pjanijiet u l-

adegwatezza tagħhom fir-rigward tad-Direttiva ta' Qafas dwar l-Ilma.  

 

Is-Sur Gutiérrez spjega li l-Kumitat kien qiegħed fi Spanja għax il-KE qieset li l-argumenti 

tal-petizzjonant jindikaw ksur possibbli tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u ta' direttivi 

ambjentali oħra tal-UE. Jinsab konxju mid-diffikultajiet tal-ippjanar tal-ilma fi Spanja. 
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Enfasizza li l-amministrazzjoni trid tieħu inkunsiderazzjoni l-20 % ta' nuqqas ta' qbil fir-

rigward tal-pjanijiet. Huwa jirreferi għall-fatt li l-gvern reġjonali ta' Castilla la Mancha, 

flimkien mas-sindki tal-bliet milquta u l-organizzazzjonijiet agrikoli esprimew ix-xewqa 

unanima tagħhom li jappellaw kontra l-pjan il-ġdid tal-baċin tat-Tagus. Huwa jemmen li 

Spanja għandha bżonn politika tal-ilma bbilanċjata. Innota li hemm deċiżjonijiet tekniċi iżda 

wkoll politiċi. F'dan il-kuntest huwa indika li l-Pjattaforma tad-Difiża tat-Tajo u Alberche 

laqgħet id-dikjarazzjonijiet segwenti fir-rigward tal-Pjan tat-tieni ċiklu tat-Tagus: huwa 

eċċessiv li tittrasferixxi 400 hm3, li huma 15 % tar-riżerva miżmuma permezz tad-diga; 

Talavera teħtieġ 20 m³/s u mhux l-10 m³/s attwali, u x-xmara Jarama jeħtieġ li ttejjeb il-

purifikazzjoni tal-ilma tagħha. Huwa kkonkluda li hemm elementi affarijiet tajbin fil-pjan tat-

tieni ċiklu tal-baċin, iżda jemmen li hu meħtieġ bilanċ aħjar. 

 

Is-Sa Evi talbet informazzjoni dwar id-Delta. Hija nnotat li l-UE mhix se tilħaq il-miri tal-

2020 għall-bijodiversità u staqsiet jekk l-awtoritajiet humiex qed jagħmlu dak kollu li huwa 

meħtieġ għall-protezzjoni tal-bijodiversità u Natura 2000. Min-naħa l-oħra, u fir-rigward tar-

Reġistru tal-Ilma, hi staqsiet jekk l-amministrazzjoni hix qed tipprova timplimenta miżuri li 

jiddiskriminaw b'mod pożittiv favur dawk li jieħdu inqas ilma u jiskoraġġixxu lil min jieħu 

iktar. 

 

Is-Sur Csaky apprezza r-risposti u l-ispjegazzjonijiet u nnota li d-diskussjoni kienet siewja 

ħafna għaż-żewġ naħat tal-mejda. Huwa rringrazzja lil kulħadd għall-informazzjoni ġdida 

pprovduta; irrikonoxxa l-kumplessità tal-ġestjoni tal-ilma fi Spanja u l-isforzi li saru mill-

amministrazzjoni biex jitjieb l-ippjanar tal-ilma. Huwa indika li f'din il-kwistjoni l-awtoritajiet 

huma determinati, u kkonkluda billi rrakkomanda mġiba moderata u enerġija għall-futur. 

 

Iż-żjara lill-baċin tat-Tagus - Talavera de la Reina fl-10 ta' Frar 

 

Fl-10 ta' Frar id-Delegazzjoni żaret is-siti f'Talavera mal-petizzjonanti (Petizzjoni 0834-12). 

Id-delegazzjoni marret l-Università ta' Talavera fejn saret ir-round table mal-petizzjonanti u x-

xjentisti. 

 

 • Is-Sur Miguel Angel Sanchez (Petizzjonant, Pjattaforma Tajo Talavera) spjega li fil-

każ tat-tieni ċiklu tal-Pjan tal-Ilma tat-Tagus ħafna mir-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-

KE biex jittejjeb il-pjan tal-ewwel ċiklu ma ġewx inkorporati (metodi ta' evalwazzjoni, 

ġustifikazzjoni adegwata tal-eċċezzjonijiet għall-konformità mal-objettivi ambjentali, 

kunsiderazzjon tal-flussi ambjentali, għanijiet għal żoni ambjentali protetti, l-irkupru tal-

ispejjeż). It-tieni ċiklu tat-Tajo hu prattikament kopja tal-ewwel wieħed, bi ftit varjazzjonijiet 

enormi, minħabba dewmien fl-adozzjoni tal-ewwel pjan (2014 minflok 2009), iż-żewġ 

pjanijiet kienu kważi kkoinċida maż-żmien, u ma sarx titjib fil-pjan il-ġdid tal-2016. 

Pereżempju, fil-każ tal-flussi ekoloġiċi, il-pjan tat-tieni ċiklu jirreferi litteralment għall-

kontenut ta' dak preċedenti. Il-Pjan tal-Ilma tat-Tagus tal-2016, li ġie approvat f'Jannar, 

jissubordina l-ilħuq tal-objettivi ambjentali għad-domandi interni u esterni tal-ilma tal-baċin 

tat-Tagus. Fakkar ukoll li s'issa ma ngħatatx tweġiba għall-ilmenti magħmula dwar 'l hkk 

imsejjaħ memorandum. 

 

• Dott. Domingo Baeza (Università Awtonoma ta' Madrid) qal li l-valutazzjoni tal-istat 

tal-korpi tal-ilma fil-baċin tax-xmara Tagus bejn Bolarque u Talavera de la Reina (is-suġġett 

prinċipali tal-petizzjoni) ikklassifikathom bħala li għandhom status ekoloġiku ħażin. Il-

Ministeru kellu jistabbilixxi miżuri sabiex dan jittejjeb. Dan ma sarx, u għaldaqstant l-
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awtoritajiet ma kkonformawx mal-obbligi tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Barra minn hekk, 

fil-każ tal-flussi ambjentali, rekwiżit legali fid-dritt Spanjol u miżura ewlenija biex jittejjeb l-

istat tal-korpi tal-ilma f'Tajo, il-pjan il-ġdid (2015–2021) approvat f'Jannar 2016, jirriproduċi 

l-flussi minimi proposti li kienu inklużi fil-pjan preċedenti (2009–2015). Il-kunċett ta' flussi 

minimi (kostanti matul is-sena kollha) m'għandu l-ebda bażi xjentifika jew legali u mhuwiex 

xieraq biex jintlaħaq l-għan li jiġi stabbilit l-istatus ekoloġiku tajjeb tax-xmara. Minn 

perspettiva xjentifika, fluss minimu stabbli, invarjabbli matul is-sena kollha, mhux adegwat. 

Jinħtieġ reġim tal-fluss ambjentali li jirreplika l-varjabbiltà naturali tal-fluss tax-xmajjar, u 

jippermetti l-irkupru tal-funzjonijiet bijoloġiċi u ambjentali tal-flussi tal-ilma: il-migrazzjoni 

tal-ħut, l-irkupru tal-veġetazzjoni riparja, l-għargħar perjodiku tax-xtut tax-xmajjar. Dan 

jeħtieġ fluss minimu matul ix-xhur tas-sajf li huma aktar xotti u sħan u fluss aktar abbundanti 

fil-bqija tas-sena, b'mod li jikkopja l-idrografija naturali u varjabbli tax-xmara. Il-pjan ta' 

ġestjoni tax-xmara Tajo ma jipproponix reġim ta' fluss ambjentali. Il-fatt li l-flussi medji 

f'Talavera xi kultant jeċċedu 20 m³/s mhuwiex miżura aċċettabbli, għax jirrappreżenta l-flussi 

medji u ma jikkontemplax il-varjabilità ta' flussi meħtieġa matul is-sena, li hi meħtieġa għal 

konformità mar-rekwiżiti bijoloġiċi u ambjentali għal ekosistema adegwata tax-xmara. 

 

• Dott. José María Bodoque del Pozo (Grupp ta' Riċerka tat-Tajo, Università ta' 

Castilla‐ La Mancha) spjega lix-xmara Tagus mhix xmara funzjonali minn perspettiva 

idromorfoloġika, li jfisser li l-fluss tal-ilma jibqa' prattikament kostanti tul it-365 jum tas-

sena. Dan għandu implikazzjonijiet importanti minn perspettiva ambjentali. In-nuqqas ta' 

għargħar ikkawża problemi kbar għall-ħabitats tax-xmajjar, u l-uċuħ tar-raba' ħadu post il-

foresta riparjana ta' qabel. Bħala riżultat, l-ekosistema tax-xmara ġarrbet ħsara maġġuri 

minħabba t-tnaqqis sinifikanti fil-kontribut ta' materja organika għal qiegħ tax-xmara, li hija 

s-sors ewlieni ta' enerġija tal-katina tal-ikel. In-nuqqas ta' funzjoni idromorfoloġika tax-xmara 

tagħmilha impossibbli li jintlaħaq status ambjentali tajjeb, skont id-dispożizzjonijiet tad-

Direttiva Qafas dwar l-Ilma. 

 

• David Howell (Kap tal-Politika Ambjentali tal-Organizzazzjoni Ornitoloġika ta' 

Spanja (SEO) u Nicolás López‐ Jiménez, (Kap tal-Ispeċijiet Mhedda ‐  Unità tal-

Konservazzjoni, SEO/BirdLife) spjegaw li l-ġestjoni attwali tal-ilma fil-baċin tat-Tagus, 

speċjalment fl-assi ċentrali milquta mit-trasferiment tal-ilmijiet bejn it-Tajo u s-Segura, qed 

tikkawża ħsara serja lill-ekosistemi, għax il-parti l-kbira tal-ispeċijiet tal-ħut għebu. Barra 

minn hekk, bosta speċi ta' għasafar li jgħixu fiż-żoni ZEPA m'għadhomx ibejtu fiż-żona 

minħabba li ma kinux kapaċi jadattaw għal bidliet artifiċjali (ir-regolazzjoni tal-flussi tal-

ilma). Iż-żoni fejn ibejtu nixfu u l-ħabitats ġarrbu frammentazzjoni qawwija. Iż-żoni Natura 

2000 ġarrbu trasformazzjoni kbira. L-RBMP tat-Tagus ma kkunsidrax iż-żamma ta' sistema 

ta' fluss ekoloġiku tal-ilma li tippermetti l-eżistenza ta' dawn l-ispeċi, jew miżuri għar-ristawr 

tax-xtut u taż-żoni l-aktar milquta. Il-Pjanijiet ta' Ġestjoni l-ġodda huma theddida għall-

ħabitats u għall-ispeċijiet protetti. Ir-regolamenti tal-flussi attwali għandhom impatt negattiv 

fuq iż-żoni Natura 2000. Dan l-impatt hu kkawżat mir-regolazzjoni tax-Xmara Tagus u t-

trasferimenti kostanti tal-ilma u jidher fiż-żoni Natura 2000 "Carrizales" u "Sotos de 

Aranjuez". 

 

• Nuria Hernández-Mora (Fundación Nueva Cultura del Agua/Universidad de Sevilla) 

spjegat li t-trasferiment mit-Tajo għas-Segura kien prijorità politika għall-gvernijiet 

nazzjonali differenti, u dan għamilha diffiċli biex l-isfidi tal-provvista tal-ilma fil-baċin tax-

Xmara Segura jiġu indirizzati b'mod razzjonali. Madankollu, issa huwa ċar li, biex 

jikkonforma mal-leġiżlazzjoni tal-UE, partikolarment id-Direttiva Natura 2000 u d-Direttiva 
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Qafas dwar l-Ilma, it-trasferiment ma jistax ikompli b'dan il-mod fid-dawl tat-tbassir attwali 

tax-xenarji tat-tibdil fil-klima. Diġà kien hemm tnaqqis ta' 48 % fir-riżorsi tal-ilma disponibbli 

fl-ilmijiet tan-naħa ta' fuq tat-Tajo mit-tmeninijiet sal-lum. It-trasferiment kien previst bl-użu 

ta' stimi li m'għadhomx veri. U l-previżjonijiet huma li r-riżorsi tal-ilma disponibbli fl-għejun 

tax-Xmara Tajo se jkomplu jonqsu. Barra minn hekk, il-kundizzjonijiet ambjentali fit-Tajo 

aktar 'l isfel mit-trasferiment, u b'mod partikolari fis-siti Natura 2000, huma deplorevoli 

minħabba nuqqas ta' flussi ambjentali fix-Xmara Tajo. M'hemmx biżżejjed ilma biex ikompli 

jsir it-trasferiment. Aktar minn 80 % tar-riżorsi tal-ilma fil-baċin tax-xmara Segura jintużaw 

għat-tisqija. Għalhekk, huwa ċar li hemm biżżejjed ilma fil-baċin tax-xmara Segura biex 

ikopri l-bżonnijiet għall-provvista tal-ilma domestika. Barra minn hekk, hemm nuqqas totali 

ta' kontroll fuq l-użi tal-ilma tal-pjan fil-baċin. It-tariffa għall-ilmijiet trasferiti għandu tkun 

sħiħa, u mhux it-tariffi attwali, li huma sussidjati ħafna. Illum il-ġurnata, il-prezz tal-ilma 

trasferit mix-xmara Segura hu 0,09 €/m3, jiġifieri 40% inqas f'nefqa reali milli kien fl-1981, 

meta beda t-trasferiment, u 50% inqas mill-prezz li kien jitħallas għal dak l-ilma fis-swieq 

interbaċinali tal-ilma waqt il-perjodu ta' nixfa ta' bejn l-2005 u l-2008. 

 

Wara preżentazzjoni mix-xjentisti, membri ta' organizzazzjonijiet taċ-ċittadini u 

assoċjazzjonijiet tal-bliet differenti li jinsabu ma' xatt ix-xmara Tajo ppreżentaw fil-qosor l-

impatti soċjoekonomiċi, kulturali, ambjentali u fuq il-pajsaġġ tat-trasferiment Tajo-Segura 

għall-bliet u l-irħula tagħhom. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Bliet Riparji ta' Entrepeñas u 

Buendía tkellem dwar it-telf li jirriżulta mid-dħul mitluf mit-turiżmu, il-possibbiltajiet ta' 

żvilupp ekonomiku mitlufa u t-tnaqqis tal-popolazzjoni minħabba l-livelli kontinwament 

baxxi tal-ħażna (bħalissa ħażna ta' 13 %) minn mindu beda jopera it-trasferiment Tajo-Segura. 

Rappreżentanti mill-assoċjazzjonijiet taċ-ċittadini: L-Assoċjazzjoni ta' Aranjuez għad-Difiża 

tat-Tajo, Il-Pjattaforma ta' Toledo għad-Difiża tat-Tajo, l-Assoċjazzjoni tal-Ħbieb tal-Carpio 

del Tajo, u l-Pjattaforma ta' Talavera għad-Difiża tat-Tajo għamlu interventi wkoll biex 

jippreżentaw id-domanda soċjali eżistenti għall-irkupru ta' saħħet ix-xmara. Aranjuez u 

Toledo huma wkoll bliet ta' Wirt Dinji tal-UNESCO, u x-Xmara Tajo tagħmel parti mill-valur 

patrimonjali ta' dawn l-ibliet. 

 

Iż-żjara spiċċat b'azzjoni tal-qaddiefa tal-kenuri (Talavera-Talak u l-Klabb Sportiv ta' 

Aranjuez) li wrew il-fond tax-xmara quddiem Talavera de la Reina li jippermettilhom li jimxu 

maġenb il-kenuri tagħhom, fejn il-profondità tal-ilma hi ta' 20 ċentimetru, jiġifieri jasal sa 

rkopptejhom. 

 

Osservazzjonijiet ġenerali  

 

Matul iż-żjara, id-Delegazzjoni nnotat li hemm bżonn ta' djalogu aktar produttiv u affidabbli 

bejn il-petizzjonanti u l-awtoritajiet pubbliċi kompetenti. B'mod ġenerali, l-awtoritajiet qalu li 

l-pjanijiet ta' ġestjoni tal-ilma tax-Xmajjar Ebro u Tajo kienu konformi mad-Direttiva Qafas 

dwar l-Ilma, waqt li l-petizzjonanti qalu l-oppost. Barra minn hekk, dawn tal-aħħar indikaw 

ksur possibbli tad-Direttiva dwar il-Ħabitats u d-Direttiva dwar l-Għasafar, għax l-iskarsezza 

u l-istat tal-ilmijiet fiż-żewġt ixmajjar jolqtu siti differenti Natura 2000. L-awtoritajiet isostnu 

wkoll li l-pjanijiet kienu formalment konformi mad-dispożizzjonijiet dwar il-parteċipazzjoni 

tal-pubbliku, filwaqt li l-petizzjonanti jilmentaw li dawn kienu biss kożmetiċi.  

 

It-tieni nett, iż-żjara tqajjem kuxjenza dwar l-iskarsezza tal-ilma fix-Xlokk ta' Spanja 

minħabba t-tibdil fil-klima, il-pressjoni urbana u t-tisqija intensiva, kif ukoll l-attivitajiet 

turistiċi. Tressqu żewġ soluzzjonijiet ewlenin biex tissolva din l-iskarsezza ta' ilma: it-
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trasferiment tal-ilma u d-desalinazzjoni. Madankollu, il-Membri ġew informati dwar it-

teknoloġija ta' desalinazzjoni eżistenti ssussidjati mill-fondi tal-UE. Id-domandi għall-ilma 

tal-futur għandhom jiġu rieżaminati bl-għan li ma tinħoloqx problema ta' skarsezza, li 

tipperikola wkoll l-għelejjel imsoqqija attwalment.  
 

It-tielet nett, l-esperti ressqu provi ta' kif ir-rigressjoni tolqot lil speċijiet naturali bħal 

għasafar, krustaċji u salini, u ssuġġerew miżuri possibbli biex jittaffew l-effetti tat-tibdil fil-

klima fid-Delta tal-Ebro. Il-biċċa l-kbira tas-superfiċje tad-Delta hi Park Naturali, protetta 

permezz tad-Direttiva dwar il-Ħabitats u dwar l-Għasafar, żona RAMSAR u Riżerva 

Bijosferika tal-UNESCO. Id-diversi partijiet interessati, bħall-bdiewa tar-ross, is-sajjieda, l-

esperti tal-għasafar u l-ambjentalisti semmew dawn il-problemi li għandha d-Delta: ir-

rigressjoni, iċ-ċediment tal-art, l-erożjoni u ż-żieda fil-livell tal-melħ.  

Waħda mill-kwistjonijiet prinċipali li l-petizzjonanti lmentaw dwarha hi n-nuqqas ta' fluss 

ekoloġiku tax-xmajjar. Il-kwalità ħażina tal-ilma fi xmara li żżomm l-istess livell matul it-

tnax-il xahar tas-sena għandha effett negattiv fuq il-ħabitats u l-ispeċijiet. Id-delegazzjoni 

nnutat li fil-każ tax-xmara Tajo, is-sitwazzjoni fattwali fis-sit, il-kundizzjonijiet ambjentali 

downstream mit-Trasferiment, u partikolarment iż-żoni Natura 2000 kienu differenti mis-

sitwazzjoni deskritta fil-laqgħat preċedenti minħabba nuqqas ta' flussi ambjentali. Fil-passat 

kien hemm ilmenti lill-Kummissjoni dwar l-allegat ksur tad-Direttiva dwar l-Għasafar u d-

Direttiva Ħabitats fiż-żoni Natura 2000 li jinsabu fi ħdan il-baċin tax-xmara Tajo. Donnu li 

teżisti konfużjoni bejn il-kunċetti ta' fluss minimu, fluss legali u fluss ekoloġiku (dan tal-aħħar 

huwa l-kunċett rekwiżit skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma). L-NGOs talbu diversi drabi li 

jsir studju indipendenti bir-reqqa dwar il-kalkolu tal-flussi ekoloġiċi. 

 

Id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma għandha l-għan li tippreserva l-istat tajjeb ta' korpi ta' ilma 

interni. It-traspożizzjoni tagħha għandu ssir b'mod li jiżgura użu sostenibbli ta' dawn ir-riżorsi 

tal-ilma u f'konformità mal-liġi tal-UE, u mar-rakkomandazzjonijiet tal-istituzzjonijiet tal-UE, 

kif ukoll fir-rigward tal-interess pubbliku. 

 

Id-delegazzjoni spjegat li l-liġi tal-UE jeħtieġ tiġi implimentata u applikata mill-Istati Membri 

u li l-kwistjonijiet għandhom jiġu indirizzati l-ewwel nett fil-livell lokali, reġjonali jew 

nazzjonali, permezz ta' djalogu u koperazzjoni bejn l-awtoritajiet u ċ-ċittadini. 

 

Rakkomandazzjonijiet 

 

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet: 

 

1. Iqis li l-ġestjoni tal-ilma fi Spanja għandha tiġi vvalutata mill-ġdid f'konformità mar-

rekwiżiti tad-Direttiva ta' Qafas dwar l-Ilma u l-Pjanijiet ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-

Xmara (RBMP); 

2. Jenfasizza li l-aħħar Pjanijiet ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara xorta waħda għadhom 

mhux qed jindirizzaw in-nuqqasijiet identifikati mill-Kummissjoni f'Marzu 2015 fl-

ewwel pjanijiet taċ-ċiklu, u li għalhekk għadhom mhumiex konformi mad-

dispożizzjonijiet tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma; jistieden lill-Kummissjoni biex 

tirrifjuta t-tieni ċiklu tal-Pjanijiet ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara ppreżentat mill-

gvern Spanjol; 
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3. Jitlob li l-Kummissjoni tirrapporta dwar l-aħħar żviluppi fir-rigward tal-petizzjonijiet 

0938/2012 u 834/2012 u l-ilmenti kollha miftuħa fir-rigward tad-direttiva qafas dwar l-

ilma fix-xmajjar Tajo u Ebro; 

4. Jitlob lill-Kummissjoni biex tissorvelja mill-qrib l-applikazzjoni tal-liġi tal-UE dwar il-

pjanijiet tal-immaniġġjar tal-baċini tax-xmajjar fi Spanja, u speċjalment it-tieni ċiklu ta' 

pjanijiet tal-Pjan ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara għall-Ebro u għat-Tajo, 

ippreżentati mill-Gvern Spanjol f'Jannar 2016; jitlob li l-Kummissjoni tissorvelja mill-

qrib is-sitwazzjoni fid-Delta tal-Ebro u n-nofs tat-Tajo fir-rapport li jmiss dwar l-

implimentazzjoni tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, il-Pjanijiet ta' Mmaniġġjar tal-Baċini 

tax-Xmajjar li għandhom jiġu ppubblikati fl-2017 mill-Kummissjoni Ewropea; 

5.  Jissuġġerixxi li l-awtoritajiet nazzjonali Spanjoli jaħdmu b'mod effettiv flimkien mal-

awtoritajiet reġjonali, l-NGOs u s-soċjetà ċivili u jinvolvu ruħhom magħhom fi djalogu 

kostruttiv għat-tħejjija tat-tielet ċiklu tal-Pjan ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara; 

filwaqt li jqisu verament l-allegazzjonijiet li jistgħu jitfaċċaw fil-proċess; 

6. Jenfasizza l-importanza tal-konsistenza bejn kull Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali 

individwali f'partijiet differenti tax-xmara b'Valutazzjoni Ambjentali Strateġika tal-

Pjanijiet ta' Mmaniġġjar tal-Baċini tax-Xmajjar għal kull xmara;  

7. Ifakkar li fuq il-bażi tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, il-fluss 

ekoloġiku għandu wkoll ikun biżżejjed biex jinkiseb stat ta' konservazzjoni favorevoli 

tal-ħabitats u l-ispeċijiet naturali tas-siti Natura 2000 li jiddependu fuq l-istat tal-ilma; 

jenfasizza li l-fluss ekoloġiku ma jirreferix biss għall-ammont ta' ilma, iżda wkoll f'dak li 

jirrigwarda kompożizzjoni kimika tajba tal-ilmijiet interni, b'mod partikolari f'dawk l-

ixmajjar rilevanti bħalma huma l-Ebro u t-Tajo li huma s-sors ta' bijodiversità rilevanti, 

kif inhu rikonoxxut mill-ħafna żoni protetti tan-Natura 2000 tul iż-żewġ xmajjar; 

8. Jirrimarka li l-livelli baxxi stabbiliti għall-fluss minimu fil-Pjan ta' Mmaniġġjar tal-Baċin 

tax-Xmara Tajo f'Almoguera, f'Aranjuez, f'Toledo u f'Talavera de la Reina, flimkien ma' 

varjazzjoni tal-fluss staġjonali li ma teżistix, jikkontribwixxu għall-alterazzjoni serja tar-

reġimi tal-fluss tal-ilma fiż-żoni relatati tan-Natura 2000; iqis li dan jiġġenera alterazzjoni 

fil-ħabitat persistenti tal-ħut u ta' speċijiet oħrajn fi ħdan is-Siti ta' Interess Komunitarju, 

li jaffettwa b'mod serju l-konservazzjoni tiegħu u ma jikkontribwixxix għall-irkupru 

tagħhom; 

9. Jirrakkomanda li jsir studju indipendenti u fil-fond aġġornat dwar il-ħtiġijiet taż-żoni 

protetti f'termini ta' kwalità tal-ilma u flussi ekoloġiċi skont l-objettivi ambjentali stipulati 

fid-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u r-rekwiżiti tad-Direttivi dwar il-Ħabitats u l-Għasafar. 

L-istudju għandu jipprovdi data għar-rieżami taċ-ċiklu li jmiss tal-Pjan ta' Mmaniġġjar 

tal-Baċin tax-Xmara u jgħin biex jiġu stabbiliti l-flussi ekoloġiċi meħtieġa fid-Delta tal-

Ebro u fiż-żona tan-nofs tat-Tajo. Dan għandu jkun issusidjat permezz ta' fondi Ewropej 

bil-parteċipazzjoni tal-partijiet ikkonċernati kollha, inklużi r-rappreżentanti tal-

awtoritajiet reġjonali, il-petizzjonanti u l-assoċjazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; 

10. Jissuġġerixxi li l-awtoritajiet Spanjoli jeżaminaw possibbiltajiet ulterjuri, skont ir-

rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea, fi ħdan il-programmi ta' miżuri tal-Pjan 

ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara u l-investimenti assoċjati tagħhom sabiex jintlaħqu l-

għanijiet ambjentali u d-domandi essenzjali eżistenti għall-ilma, bħall-ilma għax-xorb, li 
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jippermettu reġim xieraq tal-fluss tal-għargħar; 

11. Jissuġġerixxi li, sabiex jintlaħqu l-miri ambjentali stabbiliti fil-Pjan ta' Mmaniġġjar tal-

Baċin tax-Xmara Tajo, l-awtoritajiet Spanjoli għandhom jagħmlu rieżami tal-flussi 

ekoloġiċi proposti tax-xmara Tajo fit-tieni ċiklu tal-Pjan ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-

Xmara Tajo; jissuġġerixxi li f'konformità mad-dispożizzjonijiet ġuridiċi stabbiliti 

permezz tal-Att Spanjol dwar l-Ilma, il-Gwida dwar il-flussi ambjentali tal-Kummissjoni 

Ewropea u d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, il-fluss ekoloġiku għandu jkun biżżejjed biex 

jinkiseb l-għan ta' status tajjeb fix-xmara, waqt li jingħata lok ta' dilwizzjoni suffiċjenti 

tad-drenaġġ ittrattat; il-fluss ekoloġiku għandu wkoll ikun biżżejjed biex jinkiseb stat ta' 

konservazzjoni favorevoli tal-ħabitats naturali u l-ispeċijiet tas-siti Natura 2000 li 

jiddependu fuq l-istat tal-ilma; 

12. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Spanjoli jintegraw ir-riżorsi tal-ilma disponibbli fi ħdan il-qafas 

attwali tal-Pjan ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara, inklużi riżorsi mhux konvenzjonali, 

speċjalment l-ilma minn impjanti ta' desalinizzazzjoni ffinanzjati mill-UE, sabiex titjieb 

is-sigurtà tal-provvista tal-ilma fil-livell tal-baċin;  

13. Jissuġġerixxi li l-awtoritajiet Spanjoli jivvalutaw l-adegwatezza tal-istrumenti eżistenti 

tal-irkupru tal-ispejjeż u konsistenza tagħhom għall-ksib tal-għanijiet stabbiliti fid-

Direttivi Qafas dwar l-Ilma u fil-Pjan ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara;  sistema tajba 

tad-determinazzjoni tal-prezz tal-ilma aktar 'il quddiem għandha tiffaċilita protezzjoni 

ambjentali effiċjenti; 


