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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0808/2006, imressqa minn Mr Pedro Domínguez Gento (ta' 
nazzjonalita' Spanjola), dwar it-tniġġis tax-xmara Júcar

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jipprotesta dwar in-nuqqas ta' miżuri għall-prevenzjoni ta' aktar tniġġis 
tax-xmara Júcar. Skond hu, ix-xmara hija ferm imniġġsa u qed tikkawża l-mewt tal-ħut. Il-
petizzjonant qed jitlob lill-Parlament Ewropew sabiex jintervjeni billi jitlob lill-awtoritajiet 
lokali sabiex jikkastigaw lil dawk responsabbli u jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex tiġi 
indirizzata l-kwalità ta' l-ilma.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 22 Frar 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 17 April 2008.

1. Sfond

Is-Sur Pedro Domínguez Gento bagħat petizzjoni lill-Parlament Ewropew sabiex jilmenta 
dwar l-imwiet kontinwu tal-ħut fix-Xmara Júcar, fi Spanja. Huwa jgħid li kien hemm tliet 
każijiet ta' mwiet ta' ħut f'anqas minn xahrejn qrib il-bliet ta' Alzira u Sueca u li meta, fi drabi 
oħra fis-snin preċedenti, seħħ dan, l-awtoritajiet baqgħu passivi. Il-petizzjonant jgħid li dak li 
ġara huwa tort tal-fluss baxx tax-xmara u tat-tnixxijiet tossiċi li aktarx hemm preżenti, u 
jappella lill-istituzzjonijiet ta' l-UE sabiex jitlobu informazzjoni mingħand l-awtoritajiet 
Spanjoli dwar: liema miżuri qed jittieħdu biex jiġu evitati dawn l-inċidenti; jekk dawk 
responsabbli ġewx identifikati jew le, u jekk humiex maħsuba xi pieni.
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2. Kummenti tal-Kummissjoni

Il-mewt tal-ħut tista' sseħħ għal diversi raġunijiet. F'ħafna każijiet hija marbuta mat-tnixxijiet 
ta' ilma mormi li ma jkunx ġie ttrattat sew. Id-Direttiva ta' Qafas dwar l-Ilma (WFD), 
2000/60/KE1, ippubblikata f'Diċembru 2000, tistabbilixxi l-ħtieġa ta' ppjanar iddettaljat dwar 
l-użu ta' riżorsi ta' l-ilma sabiex ikunu evitati soluzzjonijiet mhux sostenibbli u ħsara 
rriversibbli lill-ambjent, permezz ta' l-iżvilupp ta' Pjanijiet ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-
Xmara (RBMP). Skond id-Direttiva WFD, l-ewwel RBMP se jkun ippubblikat sa Diċembru 
2009. L-objettiv ġenerali tad-Direttiva Qafas, kif previst fl-Artikolu 4, huwa li jintlaħaq 
stejtus tajjeb fl-ilmijiet kollha sa l-2015. L-Artikolu 5 tad-Direttiva Qafas kien stipula li, bħala 
l-ewwel pass lejn l-RBMP, l-Istati Membri kellhom iwettqu, sa Diċembru 2004, reviżjoni ta' 
l-impatt ta' l-attività tal-bniedem fuq l-istejtus ta' l-ilma tal-wiċċ u ta' atħt l-art. L-għan tar-
reviżjoni kien li jkunu identifikati l-meded ta' ilma li jinsabu f'riskju li ma jilħqux l-objettivi 
tad-direttiva. Fl-aħħar mill-aħħar il-meded ta' ilma li qegħdin f'riskju jkunu suġġetti għall-
programm ta' miżuri tad-direttiva sabiex jintlaħaq stejtus tajjeb sa l-2015. L-awtoritajiet 
Spanjoli ppreżentaw sommarju tar-rapport dwar l-Artikolu 5 lill-Kummissjoni. Ir-rapport 
dwar il-Baċin tal-Júcar identifika lix-xmara bħala waħda "f'riskju", li jfisser li fl-RBMP fl-
2009, iridu jiddaħħlu miżuri adegwati sabiex jintlaħaq stejtus tajjeb.   Skond l-informazzjoni 
fir-rapport dwar l-Artikolu 5, f'din il-medda tax-Xmara Júcar hemm tnixxijiet sinifikanti ta' 
ilma urban mormi li mhux ittrattat b'mod suffiċjenti. Il-livell ta' pressjoni minħabba dawn it-
tnixxijiet huwa, għaldaqstant, meqjus bħala "għoli ħafna". F'dan ir-rigward, bħalissa 
għaddejjin żewġ proċeduri orizzontali ta' ksur kontra Spanja għan-nuqqas ta' 
implimentazzjoni adegwata tad-Direttiva tat-Trattament ta' l-Ilma ta' l-Iskart Urban 
91/271/KEE2. Huma jikkonċernaw in-nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti dwar il-ġbir u t-
trattament ta' ilma urban mormi għal ħafna miċ-ċentri urbani Spanjoli. It-tnixxijiet ta' Alzira u 
Sueca huma, fost l-oħrajn, fil-Baċir ta' Júcar, li huma mdaħħal fil-proċedura ta' ksur għal 
tnixxijiet li huma ekwivalenti għal aktar minn 10.000 persuna f'inħawi sensittivi.

3. Konklużjonijiet

Waħda mir-raġunijiet għall-imwiet tal-ħut imsemmi fil-petizzjoni aktarx li huwa n-nuqqas ta' 
trattament adegwat ta' l-ilma urban mormi taċ-ċentri urbani ma' tul ix-Xmara Júcar. Din il-
problema diġà qed tiġi indirizzata mill-Kummissjoni fil-qafas ta' proċedura ta' ksur (ksur tad-
Direttiva 91/271/KEE). Fejn għandhom x'jaqsm l-pjanijiet ta' mmaniġġjar tal-baċin tax-
xmajjar tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma 2000/60/KE, il-Kummissjoni se teżaminhom bir-
reqqa sabiex tiżgura li jittieħdu l-miżuri adegwati biex jintlaħaq stejtus tajjeb.

                                               
1 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1-73

2 ĠU L 135, 30.5.1991, p. 40-52
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