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25.1.2007

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0163/2006 ta’ Rosa Dolores Valles Martinez (Spanjola), f’isem ‘Foro Social 
contra el Travase Fuensanta-Taibilla’, li tħaddan 7500 firma, dwar il-ksur tad-
dispożizzjoni ambjentali tal-UE rigwardanti il-proġett tal-provvista tal-ilma ‘Conexión 
Fuensanta-Taibilla’ 

1. Sommarju tal-Petizzjoni

F’isem l-assoċjazzjoni fuq imsemmija, dik li ressqet il-petizzjoni toġġezzjona għall-pjanijiet 
mill-awtoritajiet Spanjoli li jġonġu l-għadira artifiċjali La Fuensanta mal-Kanal Superjuri 
Taibilla fir-reġun Spanjol ta’ Castilla la Mancha, billi jsostnu illi z-zona ġiet dikjarata sit ta’ 
importanza għall-Komunità u zona ta’ protezzjoni speċjali għall-għasfar. Isostni illi ma sar l-
ebda studju dwar l-impatt ambjentali u l-ebda konsiderazzjoni ma ngħatat għal alternattivi 
possibbli bil-għan illi jiġi mnaqqas l-impatt fuq l-ambjent, b’hekk illi sar ksur tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE rilevanti. Hija tindika illi l-proġett dwar il-provvista ta’ l-ilma qed jingħata fondi mill-
UE u ssostni illi ser ikollu effetti ħorox mhux biss f’termini ambjentali, iżda wkoll f’dawk 
soċjoekonomiċi. Hija għalhekk qiegħda tfittex azzjoni mill-Parlament Ewropew bil-għan illi 
tiġi rimedjata s-sitwazzjoni u jiġi żgurat l-ħarsien tal-leġiżlazzjoni tal-UE.

2. Ammissibilità

Dikjarat ammissibbli fis-27 ta’ Ġunju 2006. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni taħt ir-
Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007.

I. Il-petizzjoni

Dik li ressqet il-petizzjoni tisħaq illi ma sar ebda studju dwar l-impatt ambjentali u li ma 
ngħatat ebda konsiderazzjoni dwar possibilitajiet alternattivi bil-għan illi jiġi mnaqqas l-
impatt ambjentali. Skond dik li ressqet il-petizzjoni l-proġett dwar il-provvista ta’ l-ilma ser 
ikollu effetti ħorox ambjentali u soċjoekonomiċi.
Skond dik li ressqet il-petizzjoni, in-nuqqas ta’ studju ambjentali fil-proġett jikser id-



PE 384.367v01-00 2/4 CM\650277MT.doc

MT

dispożizzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 fuq l-istudju ta’ 
ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent1 (Direttiva EIA), kif emendati bid-Direttiva tal-
Kunsill 97/11/KE tat-3 ta’ Marzu 19972. 
Dik li ressqet il-petizzjoni tqis in-nuqqas tal-parteċipazzjoni pubblika fir-rigward tat-tfassil 
tal-proġett bħala ksur tad-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 
ta’ Mejju 2003 li tipprovdi għall-parteċipazzjoni pubblika fir-rigward tat-tfassil ta’ ċertu 
pjanjijiet u programmi relatati ma’ l-ambjent u li f’dak li jirrigwarda il-parteċipazzjoni 
pubblika u l-aċċess għall-ġustizzja li temenda id-Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE u 
96/61/KE3. 
Dik li ressqet il-petizzjoni tisħaq illi l-awtoritajiet marru wkoll kontra l-kontenut tad-Direttiva 
2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-aċċess 
pubbliku għall-informazzjoni dwar l-ambjent u li annullat id-Direttiva tal-Kunsill 
90/313/KEE4.

Ukoll, dik li ressqet il-petizzjoni tiddikjara illi d-dispożizzjoni tad-Direttiva 2001/42/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2001 dwar l-istudju fuq l-effetti ta’ ċerti 
pjanijiet u programmi fuq l-ambjent5 (Id-Direttiva SEA) ma ġewx imħarsa.

Billi il-proġett huwa meqjus minn dik li ressqet il-petizzjoni bħala wieħed illi għandu impatt 
negattiv fuq l-abitat naturali u l-fawna selvaġġa u l-flora tas-siti li għandhom jiġu nkluzi fin-
netwerk Natura 2000, il-proġett jikser l-obbligazzjonijiet imniżżla fid-Direttiva tal-Kunsill 
79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi6 (Id-Direttiva 
ta’ l-Għasafar) u d-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-
konservazzjoni tal-ħabitat naturali tal-fawna u l-flora salvaġġa (Direttiva tal-Abitat).

Inoltre, dik li ressqet il-petizzjoni tosserva illi l-awtoritajiet Spanjoli naqsu milli jipprevjenu 
d-deterjorazzjoni ta’ l-ekosistemi akwatiċi kif provdut fid-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni tal-Komunità 
fil-qasam tal-politika dwar l-ilma7 (Direttiva Qafas dwar l-Ilma). 

II. Il-Kummenti tal-Kummissjoni fuq il-petizzjoni 

Il-Kummissjoni taf dwar il-fatti mressaq minn dik li ressqet il-petizzjoni, li kienu wkoll is-
suġġett ta’ lment mressaq mal-Kummissjoni.  

Fil-qafas ta’ l-investigazzjoni tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Spanjoli rrappurtaw illi l-għan 
tal-proġett kien it-titjib tal-provvista ta’ l-ilma fin-naħa tal-Kanal Superjuri Taibilla mingħajr 
ma jiżdiedu ir-riżorsi ta’ l-ilma li huma diġa assenjati legalment lill-entità amministrattiva 
inkarigata mill-Kanal Superjuri Taibilla. Billi jsir dan, il-proġett jiżgura provvista ta’ ilma 
għax-xorb lejn 23 muniċipalità li jinsabu fil-provinċji ta’ Albacete u Murcia, u li regolarment 

  
1 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40
2 ĠU L 73, 14.3.1997, p. 5
3 ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17
4 ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26
5 ĠU L 197, 21.7.2001, p. 30
6 ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1
7 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1
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isofru minn nixfa, u li titnaqqas is-sitwazzjoni ta’ emerġenza ta’ nuqqas ta’ ilma totali fi 53 
muniċipalità oħra.

Peress illi dan m’huwiex trasferiment ta’ riżorsi ta’ l-ilma bejn xmajjar differenti, il-proġett 
ma jistax jiġi mniżżel fl-Annessi I u II tad-Direttiva ta’ l-EIA. B’riżultat ta’ dan, l-Istat 
Membru m’huwiex obbligat li jissottometti l-proġett għal studju dwar l-impatt ambjentali. 
Minkejja dan, l-awtoritajiet wettqu studju fuq l-impatt ambjentali tal-proġett fis-sena 2000. 
Ebda ksur tad-Direttiva msemmija ma ġie identifikat. 

F’dak illi jirrigwarda l-allegat ksur tad-Direttiva 2003/35/KE dwar il-parteċipazzjoni 
pubblika, l-Kummissjoni tikkunsidra illi din id-Direttiva m’hijiex applikabbli għall-fatti 
mqajma fil-petizzjoni peress illi l-approvazzjoni tal-proġett iġġib data qabel dik ta’ l-
iskadenza għat-traspożizzjoni tad-dispożizzjoni tad-Direttiva fil-liġi nazzjonali.

Fir-rigward tal-ħarsien tad-Direttiva 2003/4/KE dwar l-aċċess għall-informazzjoni ambjentali, 
jidher mill-petizzjoni illi għalkemm saret talba għall-aċċess għall-informazzjoni b’mod 
ġenerali ħafna, l-awtoritajiet ipprovdew lil dik li ressqet il-petizzjoni bi tweġiba. Skond id-
dispożizzjoni tad-Direttiva, jekk talba hija formolata b’mod ġenerali wisq, l-awtorità pubblika 
għanda mill-aktar fis possibbli, u sa l-aktar tard fi żmien xhar, titlob lill-applikant sabiex 
jispeċifika it-talba u għandha tassisti lill-applikant sabiex jagħmel dan. 

Fejn hu xieraq, min iressaq petizzjoni jiġi mistieden jissottometti lill-awtorità pubblika 
rilevanti b’talba ġdida fejn jindika bi preċiżjoni biżżejjed l-informazzjoni mitluba. Jekk l-
awtorità pubblika ma żżomx mal-ħtiġijiet tad-Direttiva 2003/4/KE, il-proċeduri msemmija fl-
Artikolu 6 paragrafi 1 u 2 għandhom fl-ewwel lok jiġu eżerċitati fuq livell nazzjonali.

Fir-rigward tal-ħarsien tad-Direttiva SEA, il-Kummissjoni tikkunsidra illi l-proġett illi 
jifforma l-għan ta’ din il-petizzjoni ma jistax jitqies bħala pjan jew program skond is-sens tad-
Direttiva fuq imsemmija. B’riżultat ta’ dan, din id-Direttiva ma tapplikax għall-fatti mqajma 
mill-petizzjoni. 

Dwar il-ħarsien tad-Direttiva Qafas fuq l-Ilma, il-Kummissjoni tikkunsidra illi, skond l-
informazzoni disponibbli, ma jistax jiġi konkluż illi l-proġett ser iwassal għal deterjorazzjoni 
ta’ l-istat ta’ kull tip ta’ ilma tal-wiċċ. 

Fl-aħħar, il-Kummissjoni tirrileva illi l-awtoritajiet kienu ddeterminaw, permezz ta’ analiżi 
fuq kull każ, illi l-proġett ma kellux ikollu effetti sinifikattivi fuq il- "Sierras de Alcaraz y 
Segura y Cañones del Segura y del Mundo", zona, dak iż-żmien, proposta bħala Sit ta’ 
Importanza għall-Komunità (SCI) skond id-Direttiva tal-Ħabitat.

Il-Kummissjoni tikkunsidra illi, permezz tad-Direttiva dwar il-Ħabitat kif interpretata mill-
ġudizzju tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Każ C-117/031, l-awtoritajiet għandhom jieħdu il-miżuri 
ta’ protezzjoni xierqa fid-dawl ta’ l-għan ta’ konservazzjoni tad-Direttiva, bl-iskop illi jiġu 
mħarsa l-interessi ekoloġiċi rilevanti li dawk is-siti jkollhom fuq livell nazzjonali. 

Il-Kummissjoni tikkunsidra illi l-miżuri meħuda mill-awtoritajiet kompetenti (relatati mat-
  

1 ĠU C 57, 5.3.2005, p. 7
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tfassil ta’ skemi għall-fluss ta’ l-ilma b’mod ekoloġiku matul ix-Xmara Segura u x-Xmara 
Taibilla; u l-adozzjoni ta’ miżuri ta’ protezzjoni fuq il-ħabitat naturali u l-fawna u l-flora 
selvaġġi) jistgħu jitqiesu bħala miżuri protettivi xierqa. 

III. Konklużjonijiet

Fin-nuqqas ta’ kwalunkew evidenza ta’ ksur tal-Liġi Ambjentali tal-KE, il-Kummissjoni 
mhux ser issegwi din il-kwistjoni ulterjorment. 
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