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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 610/2006 mressqa minn Manuel Hernández Barrios (ta' nazzjonalità Spanjola), 
dwar irregolaritajiet rigward proċeduri ta’ stima ta’ l-impatt ambjentali għal sistema 
tad-dranaġġ taħt l-art f’Xagó, Asturias

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ir-rikorrent esprima tħassib għall-impatt perikoluż li jista’ jkun hemm fuq il-kosta 
Kantabrijana, b’mod partikolari s-sezzjoni 'Cabo Peñas' tas-sistema tad-dranaġġ taħt l-art 
f’Xagó fl-Asturias. Ir-rikorrent isostni li tfaċċaw għadd ta’ irregolaritajiet f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-proċedura ta’ l-istima ta’ l-impatt ambjentali fir-rigward ta’ din is-sistema tad-
dranaġġ, li ġġorr ħmieġ domestiku u industrijali minn impjant ta’ purifikazzjoni b’żewġ stadji, 
li jservi erja b’madwar 150 000 resident. Huwa jindika li, f’diversi okkażjonijiet matul l-
istadji ta’ l-ippjanar, hu u membri oħrajn tal-Partit Asturjan PAS irreġistraw l-ilmenti 
tagħhom ma’ l-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali. Dawn l-ilmenti jikkonċernaw xi 
irregolaritajiet fir-rapport mill-eks Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u t-Trasport. 
Madankollu, il-preokkupazzjonijiet tagħhom ma ngħatawx widen. Biex nieħdu eżempju, ir-
rapport indika li ma kienx possibbli li jinkisbu ċerti qari jew dejta, ladarba l-kondizzjonijiet 
tat-temp negattivi wasslu għan-nuqqas ta’ tħaddim tat-tagħmir speċjali. Fl-aħħarnett, ir-
rikorrent osserva li l-problema tista’ tiġi risolvuta bl-aktar mod effiċjenti billi jiġi installat 
impjant ta’ purifikazzjoni bi tliet stadji. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar id-19 ta’ Diċembru 2006. Informazzjoni mitluba mill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar is-7 ta’ Mejju 2007.

1. Sfond/Il-petizzjoni 

Is-Sur Manuel Hernández Barrios bagħat petizzjoni lill-Parlament Ewropew biex jilmenta 
kontra l-bini ta’ żbokk għas-sottomarini f’Xagó għar-rimi tad-dranaġġ ta’ Avilés, Castrillón, 
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Corvera u Gozón.

Ir-rikorrent allega xi irregolaritajiet f’"Memoria" (Rapport) magħmul fl-1992 mill-Ministeru 
tax-Xogħlijiet Pubbliċi u t-Trasport: 

1 – Il-qisien fil-field stations ta’ Avilés ‘ma setgħux jittieħdu minħabba li l-maltemp għamel 
ħsara lit-tagħmir oċeanografiku kollu’.

2 – Fir-rigward tal-qisien tan-near-field, jiġifieri qrib tal-ħalq ta’ l-iżbokk, huwa speċifikat li 
‘il-maltemp impedixxa l-operat korrett ta’ l-ADCP (acoustic Doppler current profiler), li hija 
r-raġuni għala ma setgħetx tinkiseb l-informazzjoni dwar is-sitwazzjoni tal-marea li qed 
togħla (marea għolja)’.

3 – F’dak li għandu x’jaqsam mal-qisien tal-far-field, huwa indikat ‘li l-istazzjon tat-temp 
imwaqqaf fil-lighthouse San Juan ma baqax jaħdem tajjeb, u huwa għalhekk li d-dejta 
irrekordjata ma tistax tintuża’.

Id-distanza tal-ħalq ta’ l-iżbokk ser tkun pożizzjonata biss f’1 431 metru ‘il barra mill-kosta u 
f’fond ta’ madwar 10 metri f’erja li diġa hija mniġġsa. 

2. Il-kummenti tal-Kummissjoni

Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ċ(2004) 4284 tas-26 ta’ Ottubru approvat għajnuna finanzjarja 
ta’ 15.470.000 euro għal dan il-proġett (Fond ta’ Koeżjoni).

Skond l-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet Spanjoli dwar l-applikazzjoni ta’ dan il-
proġett, huwa stmat li kien hemm ħafna azzjonijiet biex tinkiseb dejta dwar l-oċejan u sabiex 
tinkiseb biżżejjed informazzjoni biex jitkejjel l-effett possibbli tal-proġett dwar it-tniġġis tal-
baħar, b’mod konkret, f’Ottubru 1992, Jannar u Ġunju 1993 u Diċembru 1995.

Nhar it-28 ta’ Novembru 2003, is-Segretarjat Ġenerali ta’ l-Ambjent ("Secretaría General de 
Medio Ambiente") tal-Ministeru ta’ l-Ambjent approva b’"Resolución"1 il-Valutazzjoni ta’ l-
Impatt Ambjentali bbażata fuq il-valutazzjoni ppreżentata mill-"Confederación Hidrográfica 
del Norte" (Il-Konfederazzjoni tal-Baċir ta’ Fuq) f’Settembru ta’ l-2001. Din id-Dikjarazzjoni 
ta’ l-Impatt Ambjentali ("Declaración de Impacto Ambiental") tispjega li l-proġett u l-
valutazzjoni ambjentali kienu soġġetti għal konsultazzjoni pubblika u tinkludi Programm ta’ 
Sorveljanza ta’ l-Ambjent biex jiġi evitat kwalunkwe tip ta’ tniġġis. 

3. Konklużjoni

Skond l-informazzjoni pprovduta mir-rikorrent u l-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet 
Spanjoli permezz ta’ l-applikazzjoni tal-Fond ta’ Koeżjoni u d-"Declaración de Impacto 
Ambiental" (Dikjarazzjoni ta’ l-Impatt Ambjentali), l-approvazzjoni ta’ l-istima ta’ l-impatt 
saret fid-dawl ta’ bosta studji oħrajn u, b’mod speċjali, dak ippreżentat mill-promotur 

  
1 Boletín Oficial del Estado (Ġurnal Uffiċjali ta’ Spanja)  nru. 300 tas-16 ta’ Diċembru 2003
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("Confederación Hiodráulica del Norte") fl-2001 u mhux dak li jirreferi għalih is-Sur 
Hernández.

Fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni pprovduta, ma hemm indikazzjoni ta’ l-ebda ksur tal-liġi 
ambjentali tal-Komunità. 
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