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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0653/2006 mressqa mill-assoċjazzjoni Gent del Ter (ta' nazzjonalità
Spanjola), dwar irregolaritajiet li jikkonċernaw l-approvazzjoni ta’ proġett li għandu l-
għan li jinkanala l-parti ta’ isfel tax-xmara Ter (‘Baix Ter’, Katalonja, Spanja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ir-rikorrent, assoċjazzjoni ambjentali mill-Katolonja (Spanja), tikkontesta l-approvazzjoni 
mill-awtoritajiet Spanjoli ta’ proġett li għandu l-għan li jinkanala l-parti ta’ isfel tax-xmara 
Ter. Skond ir-rikorrent, id-deċiżjoni ma tatx każ ta’ l-impatt tal-proġett fuq ċerti speċi protetti 
fiż-żona. Ir-rikorrent jgħid li l-proġett huwa ffinanzjat minn fondi ta’ l-UE u jqis li huwa 
jikkontradixxi żewġ proġetti oħra ffinanzjati mill-UE (inizjattiva LIFE) li għaddejjin fiż-żona 
bil-ħsieb li jinħoloq ambjent adegwat għal speċi protetti. Ir-rikorrent ikkontesta l-
approvazzjoni tal-proġett fuq livell nazzjonali, iżda ma rċieva l-ebda tweġiba. Ir-rikorrent 
qiegħed jitlob li l-proġett jitwaqqaf billi m’huwiex kompatibbli mal-leġiżlazzjoni u l-politika 
ambjentali ta’ l-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar it-22 ta’ Jannar 2007. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-5 ta’ Mejju 2007.

I. Sfond/Il-petizzjoni

L-assoċjazzjoni "Gent del Ter" tilmenta dwar proġett sabiex jiġu inkanalati l-kanali ta’ l-
irrigazzjoni fiż-żona ta’ Baix Ter (Gerona-Spanja). Din l-assoċjazzjoni tindika li ġew 
approvati żewġ proġetti LIFE li jikkonċernaw speċi protetti fiż-żona iżda l-inkanalar sejjer 
jaffettwa speċi oħra bħall-Anodonta Cygnea u l-Gastereosteus gymnurus kif ukoll siġar matul 
ix-xatt tax-xmara.

Skond din l-assoċjazzjoni, dan ser jaffettwa wkoll il-bilanċ ta’ l-ilma taż-żona minħabba li l-
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kanali ta’ l-irrigazzjoni jitimgħu l-ilma ta’ taħt l-art u l-bassasiet kostali li fil-futur se  
jifformaw parti minn park nazzjonali.

Barra minn hekk, huma jindikaw li l-Valutazzjoni ta’ l-Impatt Ambjentali (EIA) hija l-uniku 
proċess li fadal biex jitlesta qabel ma jibdew ix-xogħlijiet.

L-istess assoċjazzjoni, fl-ittra tagħha lill-Kummissjoni u lill-Parlament Ewropew, spjegat li 
kien twettaq studju ta’ l-impatt ambjentali mill-Awtoritajiet Spanjoli iżda li ma kienx 
possibbli għalihom li jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar il-proġett li se jkun żviluppat fuq ix-xatt 
tal-lemin tal-kanal.

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni taf bil-proġett ippreżentat f’din il-petizzjoni. Fil-fatt l-assoċjazzjoni 'Gent del 
Ter' kienet bagħtet ittra lill-Kummissjoni f’Awwissu 2006, filwaqt li mistoqsija bil-miktub 
(9320/06) ippreżentata mis-Sur Raul Romeva i Rueda fuq l-istess aspett twieġbet fil-25 ta’ 
Ottubru 2006. Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni kienet li l-evalwazzjoni ta’ l-impatt ambjentali 
kienet għadha ma tlestietx u l-Kummissjoni, għalhekk, ma setgħetx tintervjeni qabel ma 
jitlesta l-proċess nazzjonali, u meta biss ikun jista’ jiġi stabbilit li kien hemm ksur tal-
leġiżlazzjoni tal-Komunità.

Wara eżaminazzjoni tad-dokumentazzjoni kollha disponibbli, inkluża dik ta’ Jannar 2007, il-
Kummissjoni infurmat lil 'Gent del Ter', b’ittra tat-13 ta’ Frar 2007, li skond ir-rekwiżiti tad-
Direttiva 85/337/KEE1 (Direttiva dwar l-EIA) kif emendata bid-Direttiva 97/11/KE2 u d-
Direttiva 2003/35/KE3, il-proġetti msemmija setgħu jaqgħu taħt l-Anness II tad-Direttiva 
dwar l-EIA. Għalhekk, hija r-responsabilità ta’ l-Istati Membri li jistabbilixxu, permezz ta’ 
eżami skond il-każ jew limiti jew kriterji stabbiliti mill-Istat Membru u billi jagħtu każ tal-
kriterji ta’ l-Anness III, jekk il-proġett hux probabbli li jkollu effetti sinifikanti fuq l-ambjent 
(hekk imsejjaħ "skrining") sabiex id-deċiżjoni li titwettaq EIA tkun tista’ tittieħed mill-
awtorità kompetenti.

Effettivament, l-Awtoritajiet Spanjoli (Secretaría General para la prevención de la
contaminación y el cambio climático – is-Segretarjat Ġenerali għall-prevenzjoni tat-tniġġis u 
l-bidla fil-klima) ippubblika r-Resolución tiegħu tas-7 ta’ Settembru 20064 fejn stabbilixxa li, 
skond il-kriterji ta’ l-Anness III, ma kienx hemm bżonn li ssir EIA.

Rigward il-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika, dan huwa meħtieġ biss skond id-Direttiva 
dwar l-EIA meta jiġi deċiż li titwettaq EIA; F’dan il-każ, l-awtoritajiet Spanjoli, wara li 
eżaminaw il-karatteristiċi tal-proġett, iddeċidew li mhuwiex neċessarju li titwettaq EIA. L-
obbligu tagħhom skond id-Direttiva dwar l-EIA kien li jagħmlu d-deċiżjoni tagħhom 
disponibbli għall-pubbliku. Għalhekk, huwa kkunsidrat li l-pubblikazzjoni ta’ din ir-

  
1 Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent. Ġurnal Uffiċjali L 175, 05/07/1985 
2 Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE tat-3 ta’ Marzu 1997 li temenda d-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima ta’ l-
effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent. Ġurnal Uffiċjali L 073, 14/03/1997 
3 Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003. L 156 17 25.6.2003
4 Boletín Oficial del Estado (Ġurnal Uffiċjali Spanjol) nº 233  29.09.2006
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Resolución fil-Ġurnal Uffiċjali Spanjol tissodisfa dan ir-rekwiżit. 

III. Konklużjoni

Fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni pprovduta mir-rikorrent u l-informazzjoni inkluża fir-
Resolución tas-7 ta’ Settembru 2006, m’hemmx indikazzjoni ta’ xi ksur tal-liġi ambjentali tal-
Komunità.


