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Suġġett: Petizzjoni 0419/2008, ippreżentata minn Rolf Jürgens, x’aktarx ta’ 
nazzjonalità Ġermaniża/Awstrijaka, dwar il-modifikazzjonijiet kbar tax-
xmara Danubju

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-modifikazzjonijiet kbar li saru lix-xmara Danubju 
f’konnessjoni man-netwerks transEwropej tat-trasport proġettati. Iwissi li, jekk dawn tal-aħħar 
isiru, ħafna mill-pajsaġġ tax-xatt tax-xmara li għad fadal fl-Ewropa u l-foresti se jinqerdu. 
Minħabba l-pjanijiet biex ix-xmara bejn Vjenna u Bratislava titfannad, il-modifikazzjonijiet se 
jkunu neċessarji fis-sezzjonijiet li jinsabu iktar ’l isfel minn fejn tibda x-xmara, u skont il-
petizzjonant dawn se jirriżultaw, fil-qerda ta’ ħafna speċijiet ta’ flora u fawna. Ix-xogħlijiet 
pjanati se jaffettwaw ukoll l-ilma ta’ taħt l-art u għalhekk il-provvisti tal-ilma tajjeb għax-xorb 
għal 20 miljun konsumatur, flimkien ma’ riskju ikbar ta’ għargħar minħabba n-nuqqas ta’
foresti max-xatt tax-xmara u artijiet mistagħdra. Il-petizzjonant jitlob li l-pjanijiet għandhom 
jitwaqqfu biex  jittieħdu l-miżuri għall-protezzjoni tad-diversità u l-abbundanza tal-ispeċijiet
tal-ħajja selvaġġa u jkun hemm soluzzjoni sostenibbli għal dawk kollha konċernati. Jgħid li l-
bastimenti għandhom ikunu aġġustati għax-xmara u mhux viċi versa.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Settembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni  (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Ir-Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-politika tat-Trasport Ewropew timmira li tottimizza l-integrazzjoni/bidla modali u l-effetti 
kumplimentari biex tintlaħaq id-domanda li qed tiżdied għat-trasport, b’mod partikolari ta’
oġġetti goffi. Passaġġi tal-ilma interni mtejbin jistgħu jilagħbu rwol importanti, l-aktar fir-
rigward tal-bidliet modali tat-trasport għall-prodotti goffi. Il-passaġġi tal-ilma interni huma 
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kumplimentari b’mod prinċipali fihom infushom u flimkien ma’ mezzi oħra tat-trasport.
Fl-2006 l-Kummissjoni nediet Programm ta’ Azzjoni Ewropea Integrata għat-Trasport 
permezz ta’ Passaġġi tal-Ilma Interni msejjaħ NAIADES. Il-Programm huwa bbażat fuq 
evalwazzjoni magħmula bl-akbar reqqa u fuq konsultazzjoni estensiva mal-Istati Membri u l-
Industrija. Dan ġie approvat mil-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri u jimmira għall-
promozzjoni tat-trasport permezz tal-passaġġi tal-ilma interni bħala wieħed mill-aktar 
effiċjenti f’sens ekonomiku, li ma jagħmilx ħsara għall-ambjent u sikur. Wieħed mill-għanijiet
prinċipali tiegħu huwa l-manteniment u t-titjib tan-navigabilità tan-netwerk. 

Id-Danubju tagħmel parti min-netwerk transEwropew tal-passaġġi tal-ilma interni kif definit 
fid-Deċiżjoni 884/2004/KE dwar il-linji gwida Komunitarji biex jiġi żviluppat netwerk 
transEwropew tat-trasport (TEN-T). Il-linji gwida jistabbilixxu li l-karatteristiċi minimi 
tekniċi għall-passaġġi tal-ilma li jagħmlu parti min-netwerk għandhom jikkonformaw ma’ 
dawk stabbiliti għall-passaġġ tal-ilma ta’ klassi IV li minnu jista’ jgħaddi bastiment li hu twil 
80-85m u wiesa’ 9, 50m. 

Il-Kummissjoni tappoġġja bis-sħiħ proġetti xierqa ta’ interess komuni, u t-tul tax-xmara 
Danubju li jsemmi l-petizzjonant hu inkluż f’Anness III tad-Deċiżjoni 884/2004/KE bħala 
parti minnProġett ta’ Prijorità 18: L-assi tal-passaġġ tal-ilma interni tar-Rhine/Meuse-Main-
Danube.

F’kull każ il-Kummissjoni ma tappoġġjax dak il-proġett li ma jkunx konformi mal-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-Komunità. Fil-każ tad-Danubju, li minnha jista’ jgħaddi
bastimenti ta’ aktar minn 1,350 tunnellata, il-leġiżlazzjoni Ewropea tirrikjedi t-tkomplija  
sħiħa ta’ Studju dwar l-Impatt Ambjentali (EIA), inkluża l-konsultazzjoni mal-pubbliku, skont 
id-Direttiva EIA 85/337/KEE kif emendata bid-Direttivi 97/11/KE1 u 2003/35/KE2). Barra 
minn hekk, id-Direttiva tal-Għasafar3 (79/409/KEE) u d-Direttiva tal-Ħabitats4 (92/43/KEE) 
jinkludu rekwiżiti speċifiċi fir-rigward tal-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi u speċijiet 
oħra ta’pjanti u annimali, kif ukoll tal-ħabitats vulnerabbli, partikolarment fis-siti ta’ Natura 
2000. Partijiet kbar ħafna tax-Xmara Danubju ġew klassifikati bħala tali zoni u għalhekk 
huma suġġetti għad-dispożizzjonijiet tal-konservazzjoni tan-natura tad-direttivi tan-natura tal-
UE. Barra minn hekk, id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma5 tistabbilixxi li l-ilmijiet kollha (xmajjar, 
lagi, ilma ta’ taħt l-art u ilmijiet tal-kosta) għandhom jiksbu/iżommu bħala regola l-istat tajjeb 
tal-ilma sal-2015, u li ma jkunx hemm deterjorazzjoni tal-istat tal-ilma. Kull proġett ġdid ta’ 
żviliupp sostenibbli (eż. proġetti interni ta’ navigazzjoni) għandu jitqies skont dawn id-
dispożizzjonijiet. Fir-rigward tad-Danubju, l-amministrazzjonijiet ambjentali u tat-trasport kif 
ukoll is-servizzi xierqa tal-Kummissjoni elaboraw prinċipji komuni fi "Stqarrija Konġunta 
dwar Prinċipji ta’ Gwida għall-Iżvilupp tan-Navigazzjoni Interna u l-Protezzjoni Ambjentali 
fil-Baċin tax-Xmara Danubju" li ġew adottati kemm mill-Kummissjoni tad-Danubju għan-
Naviagazzjoni u kemm mill-Kummissjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni tax-Xmara 
Danubju6.

                                               
1 ĠU L 73, 14.3.1997, p. 5
2 ĠU L 156, 26.5.2003, p. 17
3 ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1
4 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7
5 ĠU L327, 22.12.2000, p. 1
6 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm
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Il-proċedura tal-evalwazzjoni tal-impatt prevista mil-liġi nazzjonali fl-Awstrija hija għaddejja 
bħalissa. Din tinkludi stadji ta’ konsultazzjoni u sessjoni ta’ smigħ mal-promotur u l-
awtoritajiet amministrattivi, fejn il-pubbliku inkluż l-organizzazzjonijiet li mhumiex 
governattivi jistgħu jesprimu l-opinjoni tagħhom u jagħmlu kummenti qabel ma tittieħed 
deċiżjoni dwar il-proġett finali. Skont artikolu 8 tad-Direttiva EIA, ir-riżultati u l-
informazzjoni li jinġabru fil-proċess tal-evalwazzjoni għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni 
fil-proċedura amministrattiva għad-deċiżjoni dwar il-proġett.

Konklużjoni

Meta wieħed iqis il-progress dak li ssemma hawn fuq li għandu x’jaqsam mal-approvazzjoni
tal-EIA mill-awtoritajiet Awstrijaki konċernati u peress li l-proċeduri tal-EIA għadhom 
għaddejjin, jidher li ttieħdu l-miżuri kollha biex ikun hemm konformità mal-Leġiżlazzjoni 
Ewropea u protezzjoni tal-ispeċijiet tal-flora u l-fauna kif ukoll id-dispożizzjoni dwar l-ilma li 
hu tajjeb għax-xorb. Barra minn hekk, kif irrappurtat fl-evalwazzjoni tal-impatt, il-miżuri li 
ttieħdu s’issa huma mmirati biex ix-xtut tax-xmara jerġgħu jingħataw il-kundizzjonijiet 
naturali tagħhom għall-protezzjoni tal-flora u l-fawna, waqt li jitneħħew l-infrastrutturi mhux 
neċessarji li saru fil-passat.


