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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1391/2007 mis-Sur Miguel Angel Ortiz Lopez (Spanjol), f’isem 
Plataforma para la defensa del Río Castril), dwar l-impatt detrimentali tax-
xogħlijiet previsti f’Río Castril li għandhom l-għan li jipprovdu l-ilma lil-
lokalitajiet ta’ Baza, Caniles u Zújar

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkritika d-deċiżjoni tal-Ministeru Spanjol għall-Ambjent li tapprova t-
tmexxija tax-xogħlijiet ta’ emerġenza f’Río Castril sabiex tiġi assigurata l-provvista ta’ l-ilma 
fil-lokalitajiet ta’ Baza, Caniles u Zújar. Il-petizzjonant jargumenta li x-xogħlijiet se jkunu 
disproporzjonati u ma setgħux jiġu ġġustifikati minħabba l-bżonnijiet ta’ l-ilma fil-lokalitajiet 
imsemmija hawn fuq. Il-petizzjonant jispjega li x-xogħlijiet ipproġettati se jagħmlu ħsara 
irrimedjabbli lill-ekosistema unika tax-xmara u jmorru kontra d-Direttivi tal-KE 85/377 u 
92/43.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-data ta’ l-14 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex 
tagħti informazzjoni skond ir-Regola 192(4) .

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

Il-petizzjonant jirreferi għal proġett approvat mill-awtoritajiet Spanjoli biex ikun ipprovdut l-
ilma lill-belt ta’ Baza. Il-proġett se jieħu l-ilma mill-ġibjun eżistenti ta’ Portillo fix-Xmara 
Castril, qrib il-belt ta’ Castril fejn jgħix il-petizzjonant, u se jkun hemm pajpijiet fuq medda 
ta’ 25 km matul ix-xmara. Il-petizzjonant qed isostni li l-proġett se jikkawża dannu ambjentali 
irrimedjabbli lix-xmara. Skont l-informazzjoni pprovduta ma kien hemm l-ebda eżami ta’ l-
alternattivi u l-petizzjonant qed jipproponi wieħed li jiswa inqas flus u jipproteġi aktar lill-
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ambjent.

Il-petizzjonant qed isostni li nkisret il-leġiżlazzjoni li ġejja:

 id-Direttiva 92/43/KEE1 dwar il-konservazzjoni ta’ l-habitat naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa;

 id-Direttiva 79/409/KEE2 dwar il-konservazzjoni ta’ l-għasafar selvaġġi;
 id-Direttiva 85/337/KEE3, kif emendata mid-Direttiva 97/11/KE4.

Rigward id-Direttiva 92/43/KEE, il-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li x-
Xmara Castril mhix ikklassifikata bħala sit Natura 2000 skont il-leġiżlazzjoni ambjentali 
Komunitarja. L-effetti li jista’ jħalli warajh il-proġett imsemmi fuq is-siti ta’ Natura 2000 fil-
qrib għandhom jiġu ddeterminati mill-awtorità ambjentali responabbli. B’relazzjoni għall-
preżenza ta’ l-ispeċi ta’ l-Anness IV marbuta max-xmara, l-awtoritajiet ikkonċernati 
għandhom jadottaw miżuri protettivi għal dawn l-ispeċi u fejn deroga tiġi ikkunsidrata, bla 
ħsara għar-rekwiżiti stabbiliti fid-Direttiva 92/43/KEE, din għandha tiġi rrapportata lill-
Kummissjoni. S’issa, il-Kummissjoni ma ġiet informata bl-ebda deroga li tista’ tinftiehem li 
hija relatata ma’ din is-sitwazzjoni partikolari. Il-petizzjonant jirreferi wkoll għal speċi oħra 
ta’ għasafar. Skont id-Direttiva, l-awtoritajiet kompetenti jridu jiżguraw ukoll li l-abitati ta’ 
dawn l-ispeċi ma jiddeterjorawx.

Id-Direttiva Qafas ta’ l-Ilma (2000/60/KE, il-WFD), li kienet ippubblikata f’Diċembru 20005, 
tistabbilixxi l-ħtieġa għal ippjanar iddettaljat dwar l-użu tar-riżorsi ta’ l-ilma sabiex ikunu 
evitati soluzzjonijiet mhux sostenibbli u dannu irrimedjabbli lill-ambjent permezz ta’ l-
iżvilupp ta’ Pjanijiet dwar il-Ġestjoni tal-Baċiri ta’ l-ibħra (RBMP). Skont il-WFD, l-ewwel 
RBMP se jkun ippubblikat sa mhux aktar tard minn Diċembru 2009. Hemm żewġ għanijiet 
ambjentali ġenerali ewlenin fil-WFD, kif ġie stabbilit fl-Artikolu 4: sabiex ma jitħalliex li l-
istat ta’ l-ilmijiet tal-wiċċ jiddeterjoraw u biex jinkiseb stat tajjeb fl-ilmijiet kollha sa l-2015. 
Mill-2009 ’il quddiem, kwalunkwe pjan jew programm li jkollu impatt fuq ir-riżorsi ta’ l-ilma 
jew fuq il-kwalità ta’ l-ilma se jkollu jiġi kkoordinat permezz tad-dispożizzjonijiet RBMP, 
sabiex l-għanijiet ambjentali tal-WFD ikunu jistgħu jintlaħqu. Fil-każ ta’ proġetti ġodda, l-
Artikolu 4(7) tal-WFD jippermetti deterjorazzjoni fl-istat ta’ l-ilma tal-wiċċ basta jiġu 
sodisfatti ċerti kundizzjonijiet. F’każi bħal dawn għandhom ikunu l-awtoritajiet Spanjoli li 
jiżguraw li dawn il-kundizzjonijiet jiġu rrispettati.

                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7-50

2 ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1-18

3Id-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. ĠU L 175, 05.07.1985, p. 40.

4Id-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. ĠU L 73, 14.03.1997, p. 5.

5 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma, ĠU L 327, 22.12.2000
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Rigward id-Direttiva 85/337/KEE1, kif ġiet emendata mid-Direttiva 97/11/KE2, u d-Direttiva 
2003/35/KE (magħrufa bħala d-Direttiva dwar l-Evalwazzjoni ta’ l-Impatt Ambjentali jew id-
Direttiva EIA), dawn id-Direttivi jipprovdu għall-evalwazzjoni ta’ ċerti proġetti. Skont l-
informazzjoni pprovduta, il-proġett ma jaqax fl-ambitu ta’ l-Anness I tad-Direttiva 
85/337/KEE u, għalhekk, mhux meħtieġ li ssir evalwazzjoni obbligatorja. Il-proġett jista’ 
jaqa’ fil-kategorija 10(j) ta’ l-Anness II tad-Direttiva 85/337/KEE u, għalhekk, tkun meħtieġa 
evalwazzjoni, jekk il-proġetti x’aktarx ikollu effetti sinifikanti fuq l-ambjent u dan permezz 
ta’ proċess magħruf bħala skrining ibbażat fuq limiti jew kriterji li jinsabu fl-Anness III tad-
Direttiva. Ir-responsabbiltà primarja biex ikun iddeterminat jekk dan hux il-każ jew le qiegħda 
f’idejn l-awtorità kompetenti fl-Istat Membru kkonċernat. Rigward il-proċess ta’ 
kosultazzjoni pubblika, skont id-Direttiva EIA dan huwa meħtieġ biss meta jiġi deċiż li jsir 
EIA. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-deċiżjoni li tittieħed mill-awtoritajiet 
kompetenti tkun disponibbli għall-pubbliku. Fejn tkun trid issir EIA, għandhom jiġu applikati 
r-regoli dwar il-parteċipazzjoni pubblika, ipprovduti fl-Artikolu 6 tad-Direttiva emendata3. 
F’dan il-qafas, huwa previst li l-pubbliku kkonċernat għandu jkollu aċċess mhux biss għall-
informazzjoni li tissemma fit-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 6, imma anke għal informazzjoni 
ambjentali rilevanti oħra li ssir disponibbli wara l-perjodu meta l-pubbliku kkonċernat kien 
informat skont il-paragrafu 2. Dan l-aċċess għall-informazzjoni ambjentali għandu jiġi żgurat 
skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/4/KE4.

Fid-dawl ta’ l-informazzjoni disponibbli, m’hemmx biżżejjed evidenza biex jitqies li r-
rekwiżiti stabbiliti fid-Direttivi 92/43/KEE, 79/409/KEE, 85/337/KEE kif emendata u 
2000/60/KE, mhux qed jiġu rrispettati.

                                               
1Id-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. ĠU L 175, 05.07.1985, p. 40.

2 Id-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. ĠU L 73, 14.03.1997, p. 5.

3 Id-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 li tipprovdi għall-
parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil ta’ ċerti pjani u programmi li għandhom x’jaqsmu ma’ l-ambjent 
u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE u 96/61/KE rigward il-parteċipazzjoni pubblika u l-aċċess 
għall-ġustizzja, fil-ĠU L 156 tal-25 ta’Ġunju 2003, p. 17.

4 Id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku 
għat-tagħrif ambjentali u li tħassar id-Diret[t]iva tal-Kun[s]ill 90/313/KEE, fil-ĠU L 41 tal-14 ta’ Frar 2003, 
p. 26.
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