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Suġġett: Petizzjoni 0842/2007, imressqa mis-Sur Charlie Weston ta’ nazzjonalità 
Irlandiża, f’isem il-Fairshare Campaign Group, dwar allegazzjoni ta’ 
irregolaritajiet fil-kondotta tal-evalwazzjoni ambjentali strateġika 
b’konnessjoni mal-kostruzzjoni ta’ impjant tad-drenaġġ reġjonali fil-
peniżola ta’ Donabate/Portrane (Kontea ta’ Dublin) 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jakkuża li sar ksur tad-Direttiva tal-KE 2001/42 b’konnessjoni mat-twettiq tal-
evalwazzjoni strateġika tal-ambjent (ESA) għall-Greater Dublin Strategic Drainage Study. Il-
petizzjonant jgħid li l-ESA, li tirrakkomanda lil Donabate/Portrane bħala sit għal impjant tad-
drenaġġ reġjonali, ma tatx kas tal-prinċipju tal-prossimità kif definit mil-leġiżlazzjoni tal-KE 
u tal-impatt ambjentali li jista’ jkun hemm fuq l-estwarju ta’ Rogerstown, zona protetta li 
tinsab fil-qrib. Skont il-petizzjonant, il-proċess tal-ESA kien nieqes mill-indipendenza u ta 
prova li kien preġudikat billi Portrane kienet imniżżla bħala sit ta’ impjant tad-drenaġġ 
reġjonali f’sitta minn sittax-il għażla strateġika li ttieħdu f’konsiderazzjoni. Il-petizzjonant 
iqis li l-kummenti tal-pubbliku ma ġewx indirizzati u jsostni li l-proġett qed jirriskja li 
jaffettwa l-iżvilupp sostenibbli ta’ Donabate, Portrane u Malahide.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Frar 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2008.

Il-petizzjonant jasserixxi li kien hemm ksur tad-Direttiva 2001/42/KE b’rabta mal-mod kif 
saret l-evalwazzjoni strateġika ambjentali (SEA) għall-Greater Dublin Strategic Drainage 
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Study. Il-petizzjonant isostni li s-SEA, li tirrakkomanda lil Donabate/Portrane bħala l-post 
għal impjant ta’ drenaġġ reġjonali, injorat il-prinċipju tal-prossimità kif imfisser mil-
leġiżlazzjoni tal-KE u l-impatt ambjentali potenzjali fuq l-Estwarju ta’ Rogerstown, zona 
protetta fil-viċin. Skont il-petizzjonant, il-proċess tas-SEA kellu nuqqas f’dik li hi 
indipendenza u kien ippruvat li kien preferenzjali minħabba li Portrane intgħażlet bħala sit ta’ 
impjant tad-drenaġġ reġjonali meta ġew ikkunsidrati sitta biss minn sittax-il għażla strateġika. 
Il-petizzjonant iqis li l-biżgħat pubbliċi ma ġewx indirizzati u jisħaq li l-proġett huwa riskju 
għall-iżvilupp sostenibbli fiz-zoni ta’ Donabate, Portrane u Malahide. 

Id-Direttiva 2001/42/KE1 magħrufa bħala d-Direttiva tal-Istima tal-Impatt Ambjentali jew 
bħala d-Direttiva SEA, hija applikata għal dawk il-pjanijiet u l-programmi li x’aktarx 
ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent. L-Artikoli 2 u 3 jistabbilixxu l-kamp tal-
applikazzjoni tad-direttiva.

Skont l-Artikolu 5, l-effetti sinifikanti li x’aktarx ikun hemm fuq l-ambjent b’konsegwenza 
tal-implimentazzjoni tal-pjan jew tal-programm iridu jiġu identifikati, deskritti u evalwati. L-
integrazzjoni tal-konsiderazzjonijiet ambjentali fir-rapport għandhom jikkontribwixxu għal 
aktar soluzzjonijiet sostenibbli fit-teħid tad-deċiżjonijiet. L-artikolu jantiċipa wkoll l-obbligu 
li jiġu identifikati, deskritti u evalwati alternattivi raġonevoli b’mod komparabbli. Huwa 
essenzjali li l-awtorità li għandha tadotta l-pjan jew il-programm, kif ukoll l-awtoritajiet u l-
pubbliku konsultat, jiġu ppreżentati bi stampa eżatta tal-alternattivi raġonevoli li hemm u 
għaliex dawn ma jitqisux bħala l-aħjar għażla. It-tagħrif li ssir referenza għalih fl-Anness I 
tad-Direttiva SEA għandu għaldaqstant ikun provdut għall-alternattivi magħżula.

Il-petizzjonant jilmenta dwar l-alternattiva magħżula mill-awtoritajiet Irlandiżi u jsostni li l-
alternattivi differenti ma kinux evalwati kif suppost. Fuq it-tagħrif li ngħata, mhuwiex 
possibbli għall-Kummissjoni li tara xi ksur tad-Direttiva SEA minħabba li jidher li ġew 
ikkunsidrati u analizzati l-alternattivi kollha. 

Ta’ min jinnota li sabiex jiġi stabbilit xi ksur tal-liġi Komunitarja għandu jintwera li l-
awtoritajiet nazzjonali mhumiex konformi mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-KE, f’dan il-każ 
id-Direttiva SEA. Madankollu, il-Kummissjoni m’għandhiex il-kompetenza fir-rigward tal-
kontenut tad-deċiżjoni. Il-fatt li l-vantaġġi ekonomiċi (jew oħrajn) jiġu ssuperati mill-
iżvantaġġi ambjentali ma jikkostitwixxix, fih innifsu, ksur tad-direttiva. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tirringrazzja lill-petizzjonant talli pprovda r-rapport miktub mill-Konsulenti 
tal-Kumpanija tal-Inġinerija Pick Everard, iżda f’dan l-istadju ma tista’ tidentifika ebda ksur 
tal-liġi Komunitarja KE.

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.
                                               
1 Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2001 dwar l-istima tal-effetti ta’ 

ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent ĠU L 197, 21.7.2001, p. 30.
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Il-Kummenti tal-Kummissjoni dwar l-informazzjoni addizzjonali li ressaq il-petizzjonant

Il-Kummissjoni eżaminat l-informazzjoni addizzjonali tal-petizzjonant, b’mod partikolari s-
Sottomissjoni li saret bi protesta minn Fairshare dwar l-Abbozz tar-Rapport Ambjentali għas-
SEA tal-GDSDS – Diċembru 2007, u Evalwazzjoni Strateġika Ambjentali (GDSDS), Rapport 
Ambjentali – Settembru 20071 li  tirreferi għalih is-sottomissjoni minn Fairshare.

Fir-rigward tad-Direttiva SEA, il-Kummissjoni tikkonferma li r-rekwiżiti formali tad-
Direttiva SEA intlaħqu; ir-rapport ma jiħux deċiżjoni dwar lokazzjoni jew teknoloġija 
partikolari.

Fir-rigward tal-allegat ksur tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma2, id-Direttiva dwar it-Trattament 
tal-Ilma Urban Mormi3 u d-Direttiva tal-Għasafar4 u d-Direttiva tal-Ħabitats5, il-Kummissjoni 
għamlet din l-analiżi:

Direttiva Qafas dwar l-Ilma
Id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma tistabilixxi żewġ għanijiet ambjentali ewlenin għall-
protezzjoni tal-ilmijiet kollha (xmajjar, lagi, ilma ta’ taħt l-art u ilmijiet tal-kosta)
- Il-kisba/iż-żamma tal-istat tajjeb tal-ilma, bħala regola sal-2015
- Il-prevenzjoni ta’ kull deterjorazzjoni tal-istat tal-ilma.
Bħala l-ewwel pass, l-għażla ta’ distretti tal-baċini tax-xmara u l-analiżi tal-pressjoni u l-
impatt fuq l-ilma kellhom isiru sat-22.12.2004 (rapporti skont artikolu 3 u 5): Fir-rapport 
tagħha ta’ Implimentazzjoni tal-20076, il-Kummissjoni elenkat ir-rapporti tal-Irlanda fost 
dawk bl-aqwa prestazzjoni. Il-pjanijiet u l-programmi meħtieġa biex jintlaħaq l-istat tajjeb tal-
ilma għandhom jiġu żviluppati fuq konsultazzjoni pubblika u mifruxa, fejn iċ-ċittadini, il-
gruppi ċiviċi u l-NGOs jingħataw dritt speċifiku ta’ aċċess għad-dokumenti u l-informazzjoni 
kollha ta’ sfond. 
Rigward il-prezz tal-ilma, il-petizzjonant jirreferi għall-prinċipju tal-irkupru tal-ispejjeż tas-
servizzi tal-ilma kif stabbilit f’artikolu 9, li jikkontribwixxi għall-għanijiet ambjentali tad-
Direttiva, u jiżgura kontribuzzjoni xierqa għall-użu differenti tal-ilma. Madankollu, l-Istati 
Membri jistgħu jiddevjaw mill-prinċipju dwar il-prezz tal-ilma, jekk ikun hemm prattiki 
stabbiliti u għal attività tal-użu tal-ilma partikolari il-kontinwazzjoni ta’ prattiki bħal dawn ma 
tinkludix l-iskopijiet u l-kisba tal-għanijiet tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Jekk l-Istati 
Membri jagħmlu dan, huma jridu jirrapurtaw ir-raġunijiet fil-pjanijiet ta’ ġestjoni tal-baċini 

                                               
1 Il-Greater Dublin Strategic Drainage Study ġie kkummissjonat fl-2001 b’rikonoxximent tal-ħtieġa li jkun 

hemm għarfien reġjonali tat-talbiet eżistenti u tal-futur għad-drenaġġ u l-infrastruttura tat-trattament tiegħu 
għall-Greater Dublin Area. Il-limitu u l-pass tal-iżvilupp reċenti, li jirriżulta minn tkabbir ekonomiku 
b’saħħtu, żiedu l-pressjoni fuq is-sistema eżistenti tad-drenaġġ u x-xmajjar.

2 Direttiva 2000/60/KE, ĠU L327 of 22.12.2000, kif emendata

3 Direttiva 91/271/KEE, ĠU L135 of 30.5.1991, kif emendata

4 Direttiva 79/409/KEE, ĠU L103 of 25.4.1979, kif emendata

5 Direttiva 92/43/KEE, ĠU L206 of 22.7.1992, kif emendata

6 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm
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tax-xmara sat-22.12.2009. Fl-istess ħin, id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma tistabilixxi l-prinċipju 
li kull astrazzjoni tirrikjedi permess, u applikazzjonijiet għal tali permessi għandhom jiġu 
evalwati fil-konfront ta’ għanijiet tal-istat tajjeb tal-ilma f’termini ta’ kwalità u kwantità.
L-abbozz tal-pjanijiet dwar l-immaniġġjar tal-baċini tax-xmara kienu għat-22.12.2008, bl-
aħħar verżjoni sat-22.12.2009. Il-pjanijiet u l-programmi jridu jwasslu biex jitwettqu l-obbligi
tad-Direttiva.
Dan ir-Rapport Ambjentali ma jiħux post id-deċiżjonijet li għandhom jittieħdu skont id-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Evidentement, kull għażla li tittieħed għandha tkun konformi 
mad-Direttiva.
Għalissa, il-Kummissjoni ma tistax tidentifika ksur tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma.

Id-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi
Il-petizzjoni tirreferi għal diversi objettivi tad-Direttiva, 
- it-trattament sekondarju bħala wieħed mir-rekwiżiti minimi, it-trattament terzjarju għal 

skariki ta’ ekwivalenti ta’ popolazzjoni ta’ ’l fuq minn 10000 ruħ f’zoni sensittivi u fejn
jinġabar l-ilma ta’ tali zoni; madankollu, jiddependi mis-sitwazzjoni speċifika, trattament 
addizzjonali jista’ jkun essenzjali biex ikun hemm konformità mal-għanijiet ambjentali
stabbiliti.

- limitazzjoni ta’ tnixxijat (u għalhekk inter alia limitazzjoni ta’ infiltrazzjoni tal-ilma ta’ 
taħt l-art fis-sistemi tad-drenaġġ), u t-tnaqqis tat-tniġġis mill-ilma tax-xita li jfur. 

Madankollu, dawn l-obbligi għandhom jitwettqu indipendentement mill-għażla li tittieħed 
finalment għall-ġbir u t-trattament tal-ilma mormi fiz-zona ta’ Greater Dublin, kemm 
f’termini tal-għadd u l-lokazzjoni ta’ impjanti tat-trattament tal-ilma mormi. Il-leġiżlazzjoni 
tal-UE bħad-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi u d-Direttiva Qafas dwar l-
Ilma stabbilixxew l-għanijiet ambjentali li għandhom jintlaħqu, iżda ma jippreskrivux 
teknoloġiji jew lokazzjonijiet għall-installazzjonijiet. Barra minn hekk, il-leġiżlazzjoni hija 
assolutament newtrali fir-rigward tal-organizzazzjoni u  s-sjieda tal-proprjetà.

L-Ilma għall-Għawm
Kull bajja li taqa’ taħt il-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ilma għall-Għawm1

għandha tkun konformi mal-istandards ta’ kwalità stabbiliti fid-Direttiva, u l-infrastruttura tal-
futur għandha tkompli tiżgura li jkun hemm konformità mal-istandards. L-għanijiet tad-
Direttiva dwar l-Ilma għall-Għawm għandhom ikunu parti mill-pjanijiet ta’ ġestjoni tal-baċini 
tax-xmara skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma msemmija hawn fuq. 

Zoni protetti skont id-Direttiva tal-Għasafar u d-Direttiva tal-Ħabitats
Il-Kummissjoni hija konxja  mill-fatt li l-kosta tal-Lvant tal-Irlanda għandha ħafna zoni ta’ 
Natura 2000, kemm skont id-Direttiva tal-Protezzjoni tal-Għasafar u d-Direttiva tal-Ħabitats.
Biċċa xogħol minnhom, meta tiġi żviluppata aktar l-infrastruttura tal-futur tal-ilma mormi 
għaz-zona ta’ Greater Dublin se tkun li jiġu rrispettati, f’termini ta’ pjanar, kostruzzjoni u 
ħidma, dawn iz-zoni protetti msemmija.

Konklużjoni

                                               
1 Direttiva 76/160/KEE, ĠU L31 tal-5.2.1976, kif emendata; Direttiva 2006/7/KE, ĠU L64 tal-4.3.2006
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Għalissa, il-Kummissjoni ma tistax tidentifika ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE. Se 
tkompli tiskrutinizza li hemm konformità xierqa ma’ leġiżlazzjoni bħal din hekk kif ikompli 
għaddej l-ippjanar tal-infrastruttura tal-futur tal-ilma mormi għaz-zona ta’ Greater Dublin. 

Il-Kummisjoni tixtieq tenfasizza li skont id-dipożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-Istima tal-
Impatt Ambjentali,1 il-bini ta’ impjant ta’ trattament tal-ilma mormi li jesa’ aktar minn 
ekwivalenti ta’ popolazzjoni ta’ aktar minn 150 000 ruħ huwa suġġett għal evalwazzjoni
mandatorja tal-impatt ambjentali għall-installazzjoni qabel ma jkun jista’ jinħareġ permess.

                                               
1 Direttiva 85/337/KEE, ĠU L175 tal-5.7.1985, kif emendata
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