
CM\756647MT.doc PE416.483v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Petizzjonijiet

25.11.2008

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0301/2008, mressqa minn Rosa Maria Fernandez Jiménez, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, għan-nom ta’ Plataforma para la defensa del agua del 
valle de Lecrin en Sierra Nevada de Durcal (Granada), b’4 firem, dwar l-
allegat ksur tad-Direttiva Qafas għall-Ilma tal-KE b’konnessjoni mal-bini u 
l-operat tal-impjant għall-ibbottiljar tal-ilma "Aguas Minerales de Sierra 
Nevada S.L."

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta ssostni li l-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali setgħu kisru d-Direttiva  
Qafas għall-Ilma tal-KE billi approvaw il-bini u l-operat tal-impjant għall-ibbottiljar tal-ilma 
"Aguas Minerales de Sierra Nevada S.L." f’Durcal (Granada). Il-petizzjonanta targumenta li
l-attività ta’ dan l-impjant qed tissogra jkollha impatt ta’ dannu serju fuq l-akwifer li 
jissupplixxi l-ilma lil Lagunas del Padul, li jinsab fil-Park Naturali ta’ Sierra Nevada, li hija 
zona protetta tal-komunità skont id-Direttiva tal-Ħabitats tal-KE 92/43. Il-petizzjonanta titlob 
lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga s-sitwazzjoni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Lulju 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. It-tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

Il-petizzjonanta tirreferi għal proġett approvat mill-awtoritajiet Spanjoli biex jinbena impjant 
għall-ibbotiljar tal-minerali f’Dúrcal (Granada). 

Il-petizzjonanta targumenta li l-attività ta’ dan l-impjant qed tissogra jkollha impatt ta’ dannu
serju għall-akwifer li jipprovdi l-ilma lil Lagunas del Padul, li jinsab fil-Park Naturali fis-
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Sierra Nevada, li huwa zona protetta tal-komunità skont id-Direttiva tal-Ħabitats tal-KE 
92/43. Il-petizzjonanta tafferma li nkisret il-leġiżlazzjoni li ġejja:

 Direttiva 92/43/KEE1 dwar il-konservazzjoni ta’ ħabitats naturali u tal-flora u l-fawna 
selvaġġi;

 Direttiva 2000/60/KE2 li tistabbilixxi qafas għall-azzjoni tal-Komunità fil-qasam tal-
politika tal-ilma (Direttiva Qafas għall-Ilma) 

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Fir-rigward tad-Direttiva 92/43/KEE, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-muniċipalità ta’
Durcal tinsab parzjalment fis-sit ta’ importanza għall-Komunità (SCI) ES6140004 Sierra 
Nevada. Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE ma tipprojbixxix żvilupp fis-siti ta’ Natura 2000, 
iżda tistabbilixxi, fl-Artikolu 6 tagħha, is-salvagwardi li jirregolaw il-proġetti li x’aktarx 
ikollhom effett sinifikanti fuq xi sit ta’ Natura 2000. Il-petizzjonanta ma pprovdiet l-ebda 
evidenza tal-effetti mistennija li jista’ jkollu l-proġett fuq l-integrità tas-sit. Barra minn hekk, 
skont l-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonanta, l-awtorità ambjentali responsabbli ma 
sabitx impatti kbar tal-proġett fuq is-sit ta’ importanza għall-Komunità. 

F’dak li jirrigwarda l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea dwar l-istudju tal-impatt 
ambjentali (EIA), dan il-proġett jista’ jaqa’ taħt Anness II punt 10(l) tad-Direttiva tal-Kunsill
85/337/KEE dwar l-evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti privati u pubbliċi fuq l-ambjent3

kif emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 97/11/KE4 u Direttiva 2003/35/KE5 (Direttiva EIA). 
Għal proġetti mniżżla f’Anness II, l-Istati Membri jridu jiddeċiedu permezz ta’ eżami ta’ każ
każ, jew valuri ta’ limitu jew kriterji stabbiliti mill-Istat Membru, jekk il-proġett għandux ikun
suġġett għal EIA.

F‘dan il-każ, il-Liġi tar-Reġjun ta’ Andalusia li titrasponi d-Direttiva EIA6 tistabbilixxi valuri 
ta’ limitu biex jiddeterminaw l-impatt fuq l-ambjent. F’punt 39, Anness II ta’ din il-Liġi, 
hemm iddikjarat li studju ambjentali huwa meħtieġ biss meta l-estrazzjoni tal-ilma taqbeż 1.5 
ettometru kubu fis-sena. F’Dúrcal, l-estrazzjoni hija limitata bir-Resolución tal-21 ta’ Awissu 
2007 għal 10 litri/sekonda (315 360 metru kubu fis-sena). Minħabba li din il-kwantità hija 
inqas mill-valur ta’ limitu stabbilit mil-leġiżlazzjoni Spanjola, l-EIA mhuwiex meħtieġ f’dan 
il-każ.

                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992

2 ĠU L 327, 22.12.2000

3 ĠU L 175, 5.7.1985

4 ĠU L 73, 14.3.1997

5 ĠU L 156, 25.6.2003

6 Ley 7/1994 de protección ambiental, 18 ta’ Mejju. BĠUA 79 tal- 31.5.1994
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Il-Direttiva Qafas għall-Ilma (2000/60/KE1, WFD) titlob ippjanar dettaljat dwar l-użu tar-
riżorsi tal-ilma biex jiġu evitati soluzzjonijiet mhux sostenibbli u ħsara irreversibbli fuq l-
ambjent, minħabba l-iżvilupp tal-Pjanijiet tal-Ġestjoni tal-Baċin tax-Xmara (RBMP). Skont 
id-WFD, l-ewwel RBMP iridu jkunu ppubblikati sa Diċembru 2009. L-Artikolu 4 tal-WFD 
jistabbilixxi żewġ għanijiet ewlenin: biex jevita li l-istat tal-korpi tal-ilma jmur għall-agħar u 
li jintlaħaq stat tajjeb fl-ilmijiet kollha sal-2015. Għall-ilma ta’ taħt l-art, l-għan għall-2015
għandu jinkludi wkoll li jintlaħaq bilanċ għal tul ta’ żmien bejn l-estrazzjoni u l-mili mill-
ġdid. Mill-2009, kwalunkwe pjan jew programm li għandu impatt fuq ir-riżorsi tal-ilma jew 
il-kwalità tal-ilma jrid ikun koordinat mad-dispożizzjonijiet tal-RBMP, sabiex l-għanijiet 
ambjentali tal-WFD ikunu jistgħu jintlaħqu. 

Il-petizzjonanti jallegaw li l-ammont ta’ ilma awtorizzat għall-estrazzjoni se jitfa’ f’riskju il-
ksib tal-għanijiet ambjentali tad-Direttiva. B’mod partikolari, huma jiddikjaraw li l-prinċipju 
li l-istat tal-ilma ma jiddeterjorax se jinkiser minħabba li l-estrazzjoni se taqbeż il-mili mill-
ġdid tal-akwifer u se jaffettwa potenzjalment l-art mistagħdra Laguna del Padul li hija 
kkonnetjata direttament mal-akwifer. Il-petizzjonanti pprovdew ammont ġmielu ta’
informazzjoni li tikkontesta l-figuri mogħtija mill-awtoritajiet Spanjoli dwar ir-riżorsi 
disponibbli u d-domandi futuri. Huma għamlu l-kolkoli tagħhom stess biex jikkonkludu li r-
riżorsi disponibbli fl-akwifer mhumiex se jkunu biżżejjed biex jaqdu d-domanda futura. 

Madankollu, il-flussi tal-estrazzjoni awtorizzati li qed jiġu kkontestati mill-petizzjonanti huma 
dawk rakkomandati mill-awtorità għall-baċir tax-xmara u huma żgħar ħafna mqabbla mad-
domandi li hemm fiż-żona pereżempju għall-irrigazzjoni (li huma aktar minn 100 darba 
ogħla). Il-permess jiddikjara li l-fluss awtorizzat huwa inqas minn 0.2% tar-riżorsi 
disponibbli. Il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jinkludu t-twaħħil ta’ pjeżometru madwar 
il-punt ta’ estrazzjoni għall-moniteraġġ tal-livell tal-akwifer biex jiġi żgurat li l-livell mhux 
qiegħed jiġi affettwat. 

L-evalwazzjoni tal-informazzjoni disponibbli wasslet lill-Kummissjoni biex tikkonkludi li 
m’hemmx evidenza ta’ xi ksur tad-Direttiva 2000/60/KE.

Konklużjoni

Fid-dawl tal-informazzjoni disponibbli, hemm biżżejjed evidenza biex wieħed jemmen li r-
rekwiżiti stabbiliti fid-Direttiva 85/337/KEE kif emendata, Direttiva 92/43/KEE u Direttiva 
2000/60/KE mhumiex qegħdin jiġu rispettati.

                                               
1 ĠU L 327, 22.12.2000
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