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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0748/2007, mressqa minn Juan Manuel Iruela Sánchez, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, dwar l-allegat ksur tal-liġi tal-KE dwar l-ambjent fir-
rigward ta’ proġett ta’ trasferiment tal-ilma f’Río Castril (Granada, Andalusija)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkritika d-deċiżjoni li ttieħdet mill-awtoritajiet Spanjoli sabiex jiġi approvat 
proġett bl-għan li jiġi sistemattizzat il-kanal tal-ilma li jinsab f’Río Castril biex tiġi assigurata 
l-provvista tal-ilma fil-belt ta’ Baza. Skont il-petizzjonant, dan il-proġett se jikkawża ħsarat
irreversibbli mhux biss f’Río Castril, iżda wkoll fiz-zona protetta ta’ Peña de Castril u fil-
"Conjunto Histórico de Castril", li huma parti mill-patrimonju kulturali nazzjonali. Il-
petizzjonant sfida l-għażla magħmula għall-proġett u huwa tal-fehma li d-deċiżjoni li ttieħdet 
ma kkunsidratx b’mod xieraq alternattiva li tħalli inqas impatt negattiv fuq l-ambjent. Il-
petizzjonant huwa tal-fehma li kien hemm ksur tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/4/KE 
dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali, id-Direttiva 2003/35/KE li tipprovdi għall-
parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil ta’ ċerti pjani u programmi li għandhom x’jaqsmu 
mal-ambjent u d-Direttiva 92/43/KE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali, u jitlob lill-
Parlament Ewropew biex jintervieni u jwaqqaf l-implimentazzjoni tal-proġett.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Diċembru 2007.  Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, irċevuta fis-17 ta’ Lulju 2008.

Il-petizzjonant jirreferi għall-proġett li ġie approvat mill-awtoritajiet Spanjoli biex jipprovdi l-
ilma lill-belt ta’ Baza. Il-proġett ser jieħu l-ilma mill-ġibjun eżistenti ta’ Portillo fix-Xmara 
Castril, qrib il-belt ta’ Castril fejn joqgħod il-petizzjonant, u jinvolvi 25 km ta’ pajpijiet tul ix-
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xmara kollha. Il-petizzjonant jisħaq li l-proġett se jikkawża ħsarat irreversibbli lix-xmara.  
Barra minn hekk, il-proġett ġie approvat bl-użu ta’ proċedura ta’ emerġenza li tevita
konsultazzjoni pubblika u l-urġenza mhix ġustifikata, minħabba li l-belt ta’ Baza għadha qatt 
ma sofriet minn xi restrizzjoni fil-provvista tal-ilma.  Il-petizzjonant jallega li huwa talab id-
dokumenti relatati mal-proġett mingħand l-awtoritajiet u ma rċieva l-ebda risposta. Skont l-
informazzjoni provduta ma kienx hemm evalwazzjoni ta’ alternattivi u l-petizzjonant 
jipproponi waħda li tkun iktar irħisa u li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent.

Il-petizzjonant jgħid li l-leġiżlazzjoni li ġejja ġiet miksura:

 Id-Direttiva 2003/4/KE1 dwar l-aċċess għat-tagħrif ambjentali;
 Ir-Regolament 1367/2006 dwar l-applikazzjoni għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-

Komunità tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-Aċċess għall-
Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni tal-Pubbliku fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-
Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali;

 Id-Direttiva 2003/35/KE2 li tipprovdi għall-parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil ta’ 
ċerti pjani u programmi li għandhom x’jaqsmu ma’ l-ambjent;

 Id-Direttiva 92/43/KEE3 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa;

 Id-Direttiva 79/409/KEE4 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi.

Fid-dawl tad-Direttiva 92/43/KEE, il-Kummissjoni tixtieq taċċenna li x-Xmara Castril mhix 
klassifikata bħala sit tan-Natura 2000 skont il-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Komunità.  L-effetti 
li l-proġett imsemmi probabbilment ikollu fuq siti ta’ Natura 2000 fil-viċinanza għandhom 
jiġu determinati mill-awtorità ambjentali responsabbli. B’rabta mal-preżenza ta’ Anness IV 
dwar l-ispeċi li għandhom x’jaqsmu max-xmara, l-awtoritajiet ikkonċernati ser jiżguraw 
miżuri ta' protezzjoni għal dawn l-ispeċi u fejn hemm kunsiderazzjoni għal deroga, suġġetta 
għall-kundizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 92/43/KEE, din għandha tiġi rrappurtata lill-
Kummissjoni. Sa llum il-Kummissjoni għadha ma ġiet infurmata bl-ebda deroga li wieħed 
jista’ jaħseb li hija relatata ma’ din is-sitwazzjoni partikolari. Il-petizzjonant jirreferi wkoll 
għal speċi oħra ta’ għasafar li għandhom jiġu kkunsidrati mill-awtoritajiet sabiex jiġi evitat id-
deterjorament tal-ħabitat tagħhom.

Id-Direttiva Qafas tal-Ilma (2000/60/KE, WFD), ippubblikata f’Diċembru 20005,  tistabbilixxi 
l-bżonn għall-ippjanar dettaljat tal-użu tar-riżorsi tal-ilma biex jiġu evitati soluzzjonijiet li 
mhumiex sostenibbli u ħsara rreversibbli lill-ambjent, permezz tal-iżvilupp ta' Pjanijiet għall-
Immaniġġjar tal-Baċiri tax-Xmajjar (RBMP). B’konformità mad-WFD, l-ewwel RBMP ser 
jiġu ppubblikati sa Diċembru 2009. Fid-WDF hemm żewġ oġġettivi ġenerali prinċipali, kif 
stabbiliti fl-Artikolu 4: li jiġi evitat id-deterjorament tal-istat tal-korpi tal-ilma u li jintlaħaq 
stat tajjeb fl-ilmijiet kollha sa l-2015. Mill-2009 ’il quddiem, kwalunkwe pjan jew programm 
li jkollu impatt fuq ir-riżorsi tal-ilma jew fuq il-kwalità tal-ilma ser ikollu jiġi kkoordinat 
mad-dispożizzjonijiet tal-RBMP, biex b’hekk l-oġġettivi ambjentali tad-WFD ikunu jistgħu 
                                               
1 ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26-32
2 ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17-25
3 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7-50
4 ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1-18
5 Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-
qasam tal-politika tal-ilma, ĠU L 327, 22.12.2000
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jintlaħqu. Fil-każ ta’ proġetti ġodda, l-Artikolu 4§7 tad-WFD jippermetti d-deterjorament tal-
ilma tal-wiċċ bil-patt u l-kundizzjoni li ċerti kundizzjonijiet jintlaħqu. Huwa f’idejn l-
awtoritajiet Spanjoli li jiżguraw li dawn il-kundizzjonijiet jiġu rrispettati f’każijiet bħal dawn.

Rigward strumenti oħra tal-Komunità msemmijin fil-petizzjoni, il-Kummissjoni taċċenna li r-
Regolament (KE) Nru 1367/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1 jirrigwarda l-
implimentazzjoni tal-Konvenzjoni ta’ Aaharus għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità, u 
mhux għall-awtoritajiet nazzjonali.

Rigward id-Direttiva 85/337/KEE2, kif emendata mid-Direttiva 97/11/KE3, u d-Direttiva
2003/35/KE (magħrufa bħala l-istima tal-impatt fuq l-ambjent jew id-Direttiva EIA), dawn id-
Direttivi joħolqu dispożizzjoni għall-istima ta’ ċerti proġetti. Skont l-informazzjoni provduta, 
il-proġett ma jaqax taħt il-qasam ta’ applikazzjoni ta’ Anness I tad-Direttiva 85/337/KEE u, 
għalhekk, stima mandatorja mhix meħtieġa. Il-proġett jista’ jaqa’ taħt kategorija 10(j) tal-
Anness II tad-Direttiva 85/337/KEE u għalhekk hija meħtieġa stima, jekk hemm il-probabiltà 
li l-proġetti jkun ser ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent permezz ta’ proċess magħruf 
bħala eżaminar ibbażat fuq limiti jew kriterji fl-Anness III tad-Direttiva.  Ir-responsabiltà 
primarja biex jiġi determinat jekk dan hux il-każ jew le, qiegħda f’idejn l-awtorità kompetenti 
fl-Istat Membru kkonċernat. Rigward il-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika, dan huwa 
meħtieġ biss skont id-Direttiva EIA meta jiġi deċiż li jitwettaq EIA, u ladabra l-EIA, kif ġie
spjegat hawnfuq, mhux obbligatorju, huwa f’idejn l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
biex tiddeċiedi jekk dan hux meħtieġ jew le.   

Mill-petizzjoni jidher li talba għal aċċess għat-tagħrif ambjentali kienet ippreżentata u, skont 
il-petizzjonant, ma ngħatat l-ebda risposta. Id-Direttiva 2003/4/KE tirrigwarda l-aċċess 
pubbliku għat-tagħrif ambjentali.  F’dan ir-rigward huwa importanti li ssir enfasi fuq il-fatt li 
l-awtoritajiet pubbliċi għandhom, kif definit fl-Artikolu 2(1), jagħmlu dak it-tagħrif 
ambjentali miżmum minnhom jew għalihom disponibbli għal kull applikant li jsaqsi għalih u 
mingħajr ma jkollu għalfejn jistqarr x’inhu l-interess tiegħu. Dati tal-iskadenza speċifiċi biex 
tiġi provduta din l-informazzjoni huma stipolati fl-Artikolu 3, paragrafu 2. Jekk it-talba tkun 
ifformulata b’mod ġenerali wisq, l-awtorità pubblika, għandha mill-iktar fis possibbli jew l-
iktar tard fi żmien xahar, issaqsi lill-applikant biex jispeċifika t-talba tiegħu u tgħin lill-
applikant jagħmel dan. Madankollu, l-awtorità pubblika tista’, fejn taħseb li huwa adegwat, 
tirrifjuta t-talba. Aċċess għat-tagħrif ambjentali jfisser li wieħed ikollu aċċess għat-tagħrif li 
jkollha l-awtorità pubblika mingħajr il-bżonn ta’ ebda proċess jew elaborazzjoni mill-
awtorità. Meta tagħrif mitlub, sewwa jekk fl-intier tiegħu jew f’parti minnu, ma jkunx għand 
l-awtorità pubblika li lilha tkun indirizzata t-talba jew miżmum għaliha, u meta din l-awtorità 
pubblika tkun konxja illi t-tagħrif ikun għand awtorità pubblika oħra jew miżmum għaliha, 
għandha tittrasferixxi t-talba lil din l-awtorità l-oħra u tgħarraf lill-applikant bl-awtrorità 
pubblika li hija jkollha fidi li huwa possibbli li tapplika lilha rigward it-tagħrif mitlub (l-

                                               
1Regolament (KE) Nru 1367/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Settembru 2006 dwar l-
applikazzjoni għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar 
l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni tal-Pubbliku fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-
Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali, ĠU L 264, 25.09.2006.
2Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas- 27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi 
fuq l-ambjent. ĠU L 175, 05.07.1985, p. 40.
3Id-Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE tat-3 ta’ Marzu 1997 li temenda d-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima tal-
effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent. ĠU L 73, 14.03.1997, p. 5. 
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Artikolu 4 (1) a) tad-Direttiva 2003/4/KE).

Il-Kummissjoni tixtieq taċċenna li l-applikazzjoni lil Muniċipalità ta’ Castril tal-petizzjonant 
tista’ tiġi kkunsidrata bħala ġenerali wisq. Barra minn hekk, jidher li ċerti aspetti jmorru lil 
hinn minn sempliċi aċċess għat-tagħrif ambjentali, kif kopert mid-Direttiva 2003/4/KE. Sew 
jekk l-informazzjoni kollha qiegħda għand il-Muniċipalità ta’ Castril u sew jekk le, din l-
awtorità pubblika għandha tikkonforma mar-regoli tal-Artikolu 4 (1) a) tad-Direttiva.

L-Artikolu 6 tad-Direttiva 2003/4/KE jirrigwarda l-aċċess għall-ġustizzja. Kull applikant li 
jikkunsidra illi t-talba tiegħu għat-tagħrif ġiet injorata, irrifjutata b’mod ħażin, (sewwa jekk fl-
intier tagħha jew f'parti minnha) jew ma ġietx imwieġba b’mod adegwat, għandu jkollu aċċess 
li jirrevedi l-proċeduri kkunsidrati f’paragrafi 1 u 2.

Għalhekk, b’dan fl-isfond, il-Kummissjoni tistieden lill-petizzjonant biex jagħmel użu b'mod 
sħiħ mill-possibiltajiet għall-aċċess għat-tagħrif ambjentali offrut mid-Direttiva 2003/4/KE, 
inklużi l-proċeduri ta’ reviżjoni, skont il-bżonn.

Konklużjonijiet

Fid-dawl tal-informazzjoni disponibbli, m’hemmx biżżejjed evidenza biex jitwemmen li l-
kundizzjonijiet stipolati f’Regolament 1367/2006 u fid-Direttivi 2003/4/KE, 2003/35/KE, 
92/43/KEE, 79/409/KEE, 85/337/KEE kif emendati u 2000/60/KE, mhux qed jiġu rispettati.
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