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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0260/1999, imressqa mis-Sur Daniel Pequeño Prado ta’ nazzjonalità Spanjola, 
b’aktar minn 4 000 firma, li għandha x’taqsam mal-impjant għall-purifikazzjoni tad-
drenaġġ urban f’Vigo mibni b’fondi Komunitarji

Petizzjoni 0462/2006, imressqa mill-‘Plataforma Pola Defensa da Ría de Vigo'  ta’ 
nazzjonalità Spanjola li għandha x’taqsam mal-protezzjoni mit-tniġġis u l-ħsara 
ambjentali tal-kosta Galizjana, b’mod partikulari l-Bajja ta’ Vigo

1. Sommarju tal-petizzjoni 0260/1999

Il-petizzjonanti, residenti ta’ Vigo, huma mħassba dwar l-allegat tħaddim ħażin u żbalji fid-
disinn u fit-tħaddim tal-impjant għall-purifikazzjoni tad-drenaġġ urban ta’ Vigo mibni fl-
artijiet mistagħdra madwar l-estwarju ta’ Río Lagares. Il-petizzjonanti jsostnu li, minbarra li 
qiegħed jikkawża inkonvenjent kbir lir-residenti lokali, l-impjant jonqos milli jikkonforma 
mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva ‘habitats’, Nru 92/43/KEE, u qiegħed jaffettwa waħda 
mill-akbar xtajtiet fl-inħawi ta’ Vigo. Fl-aħħar, il-petizzjonanti qegħdin ifittxu li jiżguraw li, 
fir-rigward tat-tkabbir proġettat tal-impjant għall-purifikazzjoni bl-użu ta’ flus mill-FEIR, l-
istess żbalji ma jerġgħux jitwettqu.

Sommarju tal-petizzjoni 0462/2006

Il-petizzjonanti jiġbdu l-attenzjoni għat-talba tal-UE fl-2003 lill-awtoritajiet  Galizjani biex 
iħejju programm biex jitnaqqas t-tniġġis fil-Bajja ta’ Vigo. (Ara IP/03/1107 tal-24.7.03 li fost 
affarijiet oħra, fiha d-deċiżjoni tal-Kummissjoni, biex jibdew proċeduri kontra Spanja 
minħabba li ma wettqitx il-leġiżlazzjoni dwar l-ilma muniċipali mormi, l-ilma għall-għawm u 
banki tal-molluski, f’bosta xtajtiet fil-Bajja ta’ Vigo, fil-Galizja). Il-petizzjonanti jilmentaw li, 
minflok, kienu ppjanati u implimentati aktar proġetti ġodda, bħalma huma zoni għall-ħażna 
ta’ rifjuti industrijali u ekskreta, borduri magħmula mill-ħamrija, mollijiet, xtajtiet artifiċjali, 
marinas, tkabbir ta’ port, eċċ., li ħafna drabi jkomplu jħassru l-bajja. Barra minn hekk, dan 
kien qiegħed jiġri mingħajr stimi dwar l-impatt fuq l-ambjent jew it-tħaris ta’ standards oħra. 
Il-petizzjonanti jħeġġu li jsir studju integrat tal-Bajja ta’ Vigo kollha, li jieħu ħsieb l-aspett 
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kollha, u jinkludi l-protezzjoni tal-ambjent.

2. Ammissibilità

Il-petizzjoni 0260/1999, iddikjarata ammissibbli fil-14 ta’ Lulju 1999 u l-petizzjoni 
0462/2006, iddikjarata ammissibbli fil-31 ta’ Ottubru 2006. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna 
biex tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 0260/1999, li waslet fit-22 ta’ Frar 2000.

Il-petizzjonanti, residenti ta’ Vigo, jirrapportaw dwar żbalji fid-disinn u problemi fit-tħaddim 
tal-impjant għat-trattament tad-drenaġġ tal-belt u jsostnu li dan qed jagħmel ħsara lill-ambjent 
u jikkawża inkonvenjent lin-nies tal-inħawi.

Skont it-tagħrif li għandha l-Kummissjoni, l-artijiet mistagħdra madwar l-estwarju ta’ Río 
Lagares, fejn inbena l-impjant tal-purifikazzjoni, ma kienux iddikjarati mill-awtoritajiet 
Spanjoli kif titlob id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE1 tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-
konservazzjoni tal-ambjenti naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (in-network Natura 2000) 
jew iddikjarati zoni speċjali protetti skont id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE2 tat-2 ta’ April 
1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi, kif emendata, u z-zona lanqas ma kienet 
ikklassifikata bħala zona ta’ importanza għall-għasafar fl-inventarji ornitoloġiċi.

Min-naħa l-oħra, hemm inħawi f’Vigo ddikjarati zoni għall-għawm skont id-Direttiva tal-
Kunsill 76/160/KEE3 tat-8 ta’ Diċembru 1975 dwar il-kwalità tal-ilma għall-għawm, b’mod 
partikulari ix-xtajta ta’ Samil fejn l-ilma mhuwiex skont id-dispożizzjonijiet tad-direttiva, 
minħabba li għal dawn l-aħħar tmien snin il-kejl li ttieħed wera li ċerti parametri regolarment 
qabżu l-limiti stabbiliti mid-direttiva.

Il-Kummissjoni kitbet lill-awtoritajiet Spanjoli fil-21 ta’ Ottubru 1999 għal aktar tagħrif biex 
tistħarreġ jekk it-trattament tal-ilma urban mormi u r-rimi tal-ħama tad-drenaġġ kienux 
konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE4 tal-21 ta’ Mejju 1991 
dwar it-trattament tal-ilma urban mormi. Hija staqsiet ukoll jekk saritx stima fuq l-impatt 
ambjentali għall-pjan tal-bidu. Skont id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE5 tas-27 ta’ Ġunju 
1985 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, din l-istima 
suppost li saret jekk l-Istat Membru kien ikkonsidra li l-karatteristiċi tal-proġett ikunu 
jeħtieġuha. Fil-każ li din l-istima saret, il-Kummissjoni staqsiet dwar dak li nstab fl-istudju u 
l-miżuri li ttieħdu minħabba f’hekk.

Fl-aħħar, il-Kummissjoni talbet għar-raġunijiet għaliex ix-xtajta ta’ Samil ma kinitx konformi 
mad-direttiva dwar il-kwalità tal-ilma għall-għawm, u għal tagħrif dwar it-tkabbir ippjanat tal-

                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.
2 ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1.
3 ĠU L 31, 5.2.1976, p. 1.
4 ĠU L 135, 30.5.1991, p. 40.
5 ĠU L 194, 25.7.1985, p. 39.
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impjant għall-purifikazzjoni.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 0260/1999, li waslet fl-
20 ta’ Lulju 2000.

Wara l-laqgħat tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tas-17 u t-18 ta’ April 2000, f’laqgħa bilaterali 
mal-Kummissjoni li saret fi Brussell fis-26 ta’ April 2000 dwar it-twettiq minn Spanja tad-
Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE1 tal-21 ta’ Mejju 1991 dwar it-trattament tal-ilma urban 
mormi, l-awtoritajiet Spanjoli taw tagħrif dwar it-trattament tal-ilma urban mormi mill-belt ta’ 
Vigo.

Skont dan it-tagħrif, 62% biss tal-ilma urban mormi tal-belt ingħata t-trattament sekondarju 
(bijoloġiku) meħtieġ mid-direttiva qabel il-31 ta’ Diċembru 2000. Minħabba l-fatt li biex 
jitlesta x-xogħol meħtieġ biex ikun jista’ jsir t-trattament iridu jgħaddu għadd ta’ snin, jidher 
li s-sitwazzjoni mhux se tista’ tkun konformi mad-direttiva fiż-żmien mogħti, jiġifieri sa l-
aħħar ta’ 2000.

F’dawn iċ-ċirkostanzi, hemm ukoll il-probabbiltà li l-ilma mormi mhux trattat se jkollu impatt 
ta’ ħsara fuq l-ambjent, u se jikkontribwixxi b’mod partikulari għat-tniġġis tax-xtajta ta’ 
Samil.

Il-Kummissjoni bħalissa qiegħda tistħarreġ s-sitwazzjoni tal-ibliet maġġuri Ewropej kollha 
dwar l-obbligi tagħhom taħt id-direttiva u fil-bidu tal-2001 tista’ tibda proċeduri ta’ ksur tal-
liġi kontra l-Istati Membri li ma laħħqux mal-iskadenza tal-31 ta’ Diċembru 2000. Wieħed 
minn dawn l-Istati Membri hija Spanja, fejn ħafna bliet kbar, inkluż Vigo, x’aktarx li 
għadhom lura ħafna milli jlaħħqu sa dik id-data.

Il-Kummissjoni tixtieq twassal l-aħħar tagħrif li huwa disponibbli:

L-ewwel, l-aħħar tagħrif dwar il-kwalità tal-ilma għall-għawm fl-inħawi ta’ Vigo huwa 
inkoraġġanti. L-aħħar Rapport dwar l-Ilma għall-Għawm ippreżentat mill-Kummissjoni fil-21 
ta’ Mejju 2001 jikkonkludi li t-18-il xtajta fl-inħawi ta’ Vigo – inklużi x-xtajtiet ta’ Samil –
issa kollha jikkonformaw mal-istandards mandatorji tad-Direttiva tal-Ilma tal-Għawm2, 15 
minnhom leħqu l-valuri l-aktar iebsa tal-linji gwida.

It-tagħrif għalhekk juri li f’din iz-zona kien hemm titjib sostanzjali fil-kwalità tal-ilma tal-
għawm matul dawn l-aħħar snin.

It-tieni, il-Kummissjoni eżaminat aktar il-progress tal-bini ta’ impjanti għat-trattament tal-
ilma mormi fl-Istati Membri kollha. Hija ppreżentat għall-pubbliku l-ewwel rapport 
preliminari f’Marzu 2001 matul seminar imniedi mill-Kummissarju Wallström. L-aħħar 
verżjoni tar-Rapport dwar it-Twettiq tad-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi3

hija mistennija għall-aħħar tal-2001. Se jipprovdi tagħrif dwar it-twettiq tat-trattament tal-ilma 
                                               
1 ĠU L 135, 30.5.1991, p. 40
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 76/160/KEE tat-8 December 1975 dwar il-kwalità tal-ilma għall-għawm, ĠU L 31 tal-
5.2.1976.
3 Id-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE tal-21 May 1991 dwar it-trattament tal-ilma urban mormi, ĠU L 135 tat-
30.5.1991.
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mormi mill-Istati Membri skont l-iskadenza tal-1998 dwar it-trattament f’zoni sensittivi, in-
nominazzjoni xierqa ta’ dawn iz-zoni sensittivi u s-sitwazzjoni  tat-trattament tal-ilma mormi 
fl-ibliet kbar.

Għall-agglomerazzjoni ta’ Vigo l-iskadenza biex jkun assigurat li l-ilma mormi jkun miġbur u 
trattat kienet il-31.12.2000. Il-Kummissjoni għal din l-agglomerazzjoni (kif ukoll l-
agglomerazzjonijiet l-oħra kollha fl-Istati Membri li jaqgħu taħt din l-iskadenza) se teżamina 
li huma konformi, u fil-każ li ma jkunux tieħu l-inizjattivi meħtieġa inkluż fejn ikun adtattat 
il-proċeduri ta’ ksur tal-liġi.

5. Risposta Kumplimentari tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 0260/1999, li waslet fit-
28 ta’ Settembru 2001.

Il-Kummissjoni tixtieq twassal l-aħħar tagħrif li huwa disponibbli:

L-ewwel, l-aħħar tagħrif dwar il-kwalità tal-ilma għall-għawm fl-inħawi ta’ Vigo hija 
inkoraġġanti. Ir-Rapport dwar l-Ilma għall-Għawm l-aktar riċenti ppreżentat mill-
Kummissjoni fil-21 ta’ Mejju 2001 jikkonkludi li t-18-il xtajta fl-inħawi ta’ Vigo – inklużi x-
xtajtiet ta’ Samil – issa kollha jikkonformaw mal-istandards mandatorji tad-Direttiva tal-Ilma 
tal-Għawm1, 15 minnhom ssodisfaw il-valuri l-aktar iebsa tal-linji gwida.

It-tagħrif għalhekk juri li f’din iz-zona kien hemm titjib sostanzjali fil-kwalità tal-ilma tal-
għawm matul dawn l-aħħar snin.

It-tieni, il-Kummissjoni eżaminat ukoll il-progress fil-bini tal-impjanti għat-trattament tal-
ilma mormi fl-Istati Membri kollha. Hija ppreżentat għall-pubbliku l-ewwel rapport 
preliminari f’Marzu 2001 matul seminar imniedi mill-Kummissarju Wallström. L-aħħar 
verżjoni tar-Rapport tat-Twettiq tad-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi2 hija 
mistennija għall-aħħar tal-2001. Se jipprovdi tagħrif dwar it-twettiq mill-Istati Membri tat-
trattament tal-ilma mormi skont l-iskadenza tal-1998 dwar it-trattament f’zoni sensittivi, it-
tismija xierqa ta’ dawn iz-zoni sensittivi u s-sitwazzjoni  dwar it-trattament tal-ilma mormi fl-
ibliet kbar.

Għall-agglomerazzjoni ta’ Vigo l-iskadenza biex ikun assigurat li l-ilma mormi jkun miġbur u 
trattat kienet il-31.12.2000. Il-Kummissjoni għal din l-agglomerazzjoni (kif ukoll l-
agglomerazzjonijiet l-oħra kollha fl-Istati Membri li jaqgħu taħt din l-iskadenza) se teżamina 
li huma konformi, u fil-każ li ma jkunux tieħu l-inizjattivi meħtieġa inkluż fejn ikun adtattat 
il-proċeduri ta’ ksur tal-liġi.

6. Risposta Kumplimentari tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 0260/1999, li waslet fis-
27 ta’ Frar 2003.

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 76/160/KEE tat-8 December 1975 dwar il-kwalità tal-ilma għall-għawm, ĠU L 31 tal-
5.2.1976.
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE tal-21 May 1991 dwar it-trattament tal-ilma urban mormi, ĠU L 135 tat-
30.5.1991.
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Fil-komunikazzjonijiet tagħha ta’ qabel, il-Kummissjoni rrapportat dwar il-passi li kienet 
ħadet biex tistħarreġ kif kien qiegħed jitħaddem l-impjant għat-trattament tal-ilma mormi tal-
belt ta’ Vigo.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tkompli tissorvelja s-sitwazzjoni tal-agglomerazzjonijiet 
prinċipali kollha Ewropej rigward l-obbligi taħt id-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE, tal-
21 ta’ Mejju 1991 dwar it-trattament tal-ilma urban mormi1. Il-belt ta’ Vigo hija soġġetta 
għall-iskadenza tal-31 ta’ Diċembru 2000. Minn dik id-data, l-agglomerazzjonijiet 
b’ekwivalenza ta’ popolazzjoni (e.p.) ta’ aktar minn 15000 iridu jkunu mgħammra b’sistemi 
ta’ ġbir u trattament sekondarju (jiġifieri bijoloġiku).

Wieħed għandu jinnota li dwar il-proċeduri orizzontali kontra diversi Stati Membri skont l-
Artikolu 226 tat-Trattat tal-KE, il-Kummissjoni bdiet il-proċeduri ta’ ksur tal-liġi (Ref 
2002/2113) kontra Spanja f’Lulju 2002 talli ma bagħtitx ċerta informazzjoni meħtieġa biex 
jitwettaq monitoraġġ dwar it-twettiq tad-Direttiva 91/271/KEE.

Fir-rigward partikolari tal-belt ta’ Vigo, il-Kummissjoni dan l-aħħar irċeviet żewġ ilmenti 
dwar t-trattament u l-ħruġ tal-ilma urban mormi fl-estwarju ta’ Vigo u l-livell tat-tniġġis.  L-
ilmenti jisħqu dwar nuqqasijiet fit-tħaddim tat-trattament tal-ilma urban mormi tal-belt u l-
effetti fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem. Huma wkoll jiġbdu l-attenzjoni dwar il-
kondizzjonijiet mhux sodisfaċenti ta’ diversi xtajtiet tal-belt.

Bħala parti mill-investigazzjonijiet dwar dawn l-ilmenti, intbagħtet ittra lill-awtoritajiet 
Spanjoli għall-kummenti tagħhom dwar l-akkużi miġjuba u dwar it-twettiq tad-direttivi 
Komunitarji dwar il-kwalità tal-ilma.  Dan il-każ kien ukoll inkluż fl-abbozz ta’ aġenda għall-
aktar laqgħa riċenti dwar l-ilmenti u l-proċeduri ta’ ksur tal-liġi fil-qasam tal-ambjent li 
nżammet mal-awtoritajiet Spanjoli f’Madrid fis-17 u t-18 ta’ Ottubru 2002.  Il-Kummissjoni 
diġà rċeviet it-tweġiba uffiċjali tal-awtoritajiet Spanjoli u bħalissa qiegħda teżamina.

Il-Kummissjoni se żżomm il-Kumitat għall-Petizzjonijiet mgħarraf bi żviluppi li jistgħu 
jseħħu fil-każ.

7. Risposta Kumplimentari tal-Kummissjoni, dwar il-petizzjoni  0260/1999, li waslet 
fl- 10 ta’ Frar 2005.

Fir-rigward tal-kommunikazzjoni tagħha ta’ qabel, il-Kummissjoni tinforma lill-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet li, fil-laqgħa tagħha tas-7 ta’ Lulju 2004 hija ddeċidiet li tibda l-proċeduri 
kollha taħt l-Artikolu 226 tat-Trattat tal-KE kontra Spanja u sitt Stati Membri oħra, li naqsu 
milli jissodisfaw l-obbligi tagħhom li jwaqqfu impjant adattat għall-purifikazzjoni tad-
drenaġġ li joħroġ minn għadd kbir ta’ konurbazzjonijiet li jaqbżu l-15 000 p.e.

Il-Kummissjoni bagħtet ittra ta’ twissija formali lir-Renju ta’ Spanja minħabba li ma ssodisfax 
l-obbligi tiegħu taħt l-Artikoli 3 u 4 tad-Direttiva 91/271/KEE li taffettwa kważi 200 
konurbazzjonijiet Spanjoli, inkluż Vigo. Għalhekk din il-kwistjoni se tkun parti minn dawn il-
proċeduri ġenerali tal-ksur tal-liġi.

                                               
1 ĠU L 135, 30.5.1991, p. 40-52.
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Il-Kummissjoni se żżomm il-Kumitat għall-Petizzjonijiet mgħarraf bi żviluppi li jistgħu 
jseħħu.

8. Risposta Kumplimentari tal-Kummissjoni, dwar il-petizzjoni 0260/1999, li waslet 
fit-3 ta’ Frar 2006.

Fil-komunikazzjonijiet tagħha ta’ qabel, il-Kummissjoni infurmat lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar l-azzjoni li ħadet biex issegwi din il-petizzjoni u 
fuq il-ħafna ilmenti li rċeviet dwar l-implementazzjoni inadegwata tal-liġi Komunitarja dwar 
il-purifikazzjoni tad-drenaġġ mill-belt ta’ Vigo u l-ħruġ fl-estwarju ta’ Vigo u t-tniġġis li 
jseħħ minħabba f’hekk.

Kif diġà kien indikat, il-Kummissjoni bdiet proċeduri ta’ ksur tal-liġi kontra r-Renju ta’ 
Spanja skont l-Artikolu 226 tat-Trattat tal-KE minħabba li naqas milli jikkonforma mal-
obbligi tiegħu li jipprovdi installazzjonijiet adegwati għat-trattament tal-ilma mormi għal 
għadd kbir ta’ agglomerazzjonijiet tal-ekwivalenti tal-popolazzjoni ta’ aktar minn 15000, 
inkluż Vigo. Din is-sitwazzjoni tirrifletti t-twettiq ħażin tal-Artikoli 3 u 4 tad-Direttiva 
91/271/KEE. Minħabba hekk, din il-petizzjoni qiegħda tkun segwita bil-proċeduri ġenerali 
kurrenti ta’ ksur tal-liġi.

Barra minn hekk, wieħed għandu jinnota li, fir-rigward tal-proċeduri ta’ ksur tal-liġi li nbdew 
minħabba l-ilment 2000/4432 li kien speċifikament dwar l-estwarju ta’ Vigo, il-Kummissjoni 
ħadet azzjoni kontra Spanja minħabba li naqset milli tissodisfa l-obbligi tagħha (Każ C-
26/04). Fis-sentenza tagħha tal-15 ta’ Diċembru 2005, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet b’mod 
parzjali favur il-Kummissjoni, u ddikjarat li “billi naqas milli jadotta programm biex jitnaqqas 
it-tniġġis fl-ilma tal-molluski fir-Ría de Vigo, ir-Renju ta’ Spanja naqas milli jissodisfa l-
obbligi tiegħu taħt l-Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Kunsill 79/923/KEE tat-30 ta’ Ottubru 1979 
dwar il-kwalità meħtieġa għall-ilmijiet tal-koltivazzjoni tal-molluski”.

Il-Kummissjoni għamlet kuntatt mal-awtoritajiet Spanjoli u talbithom jadottaw il-miżuri 
meħtieġa biex ikunu konformi mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja u mal-liġi Komunitarja 
dwar ambjent.

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet mgħarraf bl-iżviluppi li jistgħu 
jseħħu.

9. Risposta Kumplimentari tal-Kummissjoni, dwar il-petizzjoni  0260/1999, li waslet
fit-30 ta’ Awwissu 2006.

Fil-komunikazzjoni ta’ qabel, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew ġie 
infurmat dwar l-azzjoni li ħadet il-Kummissjoni dwar il-purifikazzjoni tad-drenaġġ urban 
mill-muniċipalità ta’ Vigo u t-tniġġis li jsir minħabba l-ħruġ fl-estwarju ta’ Vigo.

Wieħed għandu jiftakar li s-sitwazzjoni speċifika riġward Vigo hija inkluża fil-proċeduri 
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orizzontali tal-ksur tal-liġi li l-Kummissjoni bdiet kontra Spanja taħt l-Artikolu 226 tat-Trattat 
tal-KE u li bħalissa qegħdin isseħħu minħabba li naqset milli ddaħħal impjant adattat għall-
purifikazzjoni tal-ilma skont l-agglomerazzjonijiet b’ekwivalenza ta’ popolazzjoni (e.p.) ta’ 
aktar minn 15 000, li jinkludu lil Vigo, biex b’hekk naqset milli twettaq l-Artikoli 3 u 4 tad-
Direttiva 91/271/KEE. 

Fil-11 ta’ Jannar 2006 il-Kummissjoni staqsiet lill-awtoritajiet Spanjoli x’miżuri kienu se 
jieħdu biex ikunu konformi mas-sentenza tal-Qorti (Każ C-26-04) tal-15 ta’ Diċembru 2005 
dwar il-fatt li Spanja naqset milli tissodisfa l-obbligi tagħha taħt l-Artikolu 5 tad-Direttiva tal-
Kunsill 79/923/KEE tat-30 ta’ Ottubru 1979 dwar il-kwalità meħtieġa għall-ilmijiet tal-
koltivazzjoni tal-molluski li fihom il-molluski, meta naqset milli tadotta l-programmi biex 
jitnaqqsu l-livelli ta’ tniġġis fl-ilma tal-molluski tal-estwarju ta’ Vigo.

L-awtoritajiet wieġbu fil-11 ta’ April 2006 u l-Kummissjoni ltaqgħet magħhom fid-19 ta’ 
Mejju 2006. Il-Kummissjoni għadha qed tqis it-tweġiba tagħhom.

Hija se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet mgħarraf bl-iżviluppi li jistgħu jseħħu.

10. Risposta Kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Mejju 2007.

Fl-aħħar kommunikazzjonijiet lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, il-Kummissjoni tat tagħrif 
dwar l-azzjonijiet differenti li ttieħdu fir-rigward tat-tħaddim tal-impjant ta’ purifikazzjoni tal-
ilma urban mormi f’Vigo, il-ħruġ tal-ilma u t-tniġġis fl-estwarju.

Il-Kummissjoni spjegat li s-sitwazzjoni speċifika ta’ nuqqas ta’ trattament tal-ilma urban 
mormi f’Vigo kienet qiegħda tkun segwita bil-proċeduri orizzontali tal-ksur tal-liġi li 
għadhom għaddejjin kontra r-Renju ta’ Spanja dwar l-applikazzjoni ħażina tal-Artikoli 3 u 4 
tad-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE tal-21 ta’ Mejju 1991 dwar it-trattament tal-ilma urban 
mormi1.

Fir-rigward tat-twettiq tas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej tal-15 ta’ 
Diċembru 2005 (Każ C-26/04 il-Kummissjoni v ir-Renju ta’ Spanja), il-Kummissjoni ħarġet 
Ittra ta’ Twissija Formali 228 lil Spanja fil-15 ta’ Diċembru 2006. Dan sar wara li hija 
kkonkludiet li l-awtoritajiet Spanjoli naqsu milli jadottaw programm li jnaqqas it-tniġġis fl-
ilmijiet tal-molluski fil-Estwarju ta’ Vigo li jissodisfa ż-żewġ objettivi li jitlob l-Artikolu 5 
tad-Direttiva tal-Kunsill 79/923/KEE tat-30 ta’ Ottubru 1979 dwar il-kwalità meħtieġa għall-
ilmijiet tal-koltivazzjoni tal-molluski2, jiġifieri li jitnaqqas it-tniġġis ġenerali u li jiġi żgurat li 
l-ilmijiet imsemmija jikkonformaw, fiż-żmien imsemmi, kemm mal-valuri ffissati mill-Istati 
Membri  skont l-Artikolu 3 u l-kummenti li hemm fil-kolonni G u I tal-Anness tiegħu.

Spanja wieġbet għall-Ittra ta’ Twissija Formali 228 fit-13 ta’ Marzu 2007. Is-servizzi tal-

                                               
1 ĠU L 135 30.05.1991 p. 40.
2 ĠU L 281 10.11.1979 p.47 (mibdula bid-Direttiva 2006/113/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ 
Diċembru 2006 dwar il-kwalità meħtieġa għall-ilmijiet tal-koltivazzjoni tal-molluski (verżjoni kodifikata).



PE287.092/ REV VIII 8/8 CM\782509MT.doc

MT

Kummissjoni bħalissa qiegħdin jeżaminaw it-tweġiba u ma jonqsux milli jinfurmaw lill-
Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar ir-riżultati tal-investigazzjoni.

11. Risposta Kumplimentari tal-Kummissjoni dwar petizzjonijiet 0260/1999 u 
0462/2006, li waslet fl-24 ta’ April 2009.

Wara l-komunikazzjonijiet preċendenti tagħha dwar il-petizzjonijiet 260/1999 u 462/2006, il-
Kummissjoni tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, li fir-rigward tal-implimentazzjoni 
tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea f’Każ Ċ-26/041 dwar in-nuqqas li jiġi adottat 
programm li jnaqqas it-tniġġis fl-ilmijiet tal-koltivazzjoni tal-molluski fil-Estwarju ta’ Vigo, fi 
Spanja stabbilixxiet programm li jnaqqas it-tniġġis sont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 
79/923/KEE2. Il-programm identifika d-diversi tipi ta’ sorsi ta’ ħruġ u tniġġis għall-fini tad-
Direttiva dwar l-ilmijiet tal-Molluski, stabbilixxa rekwiżiti dwar it-teħid ta’ kampjuni, fisser 
azzjonijiet speċifiċi għal dawn l-ilmijiet u stabbilixxa mekkaniżmi ta’ rekwiżiti ta’ 
monitoraġġ. 

Skont dawn iċ-ċirkonstanzi, il-Kummissjoni kkunsidrat li l-awtoritajiet implimentaw bis-sħiħ 
id-deċiżjoni tal-QĠE, u għaldaqstant għalqet il-proċedura ta’ ksur fil-laqgħa tagħha tal-11 ta’ 
Diċembru 2007.

Fir-rigward tas-sitwazzjoni speċifika tan-nuqqas ta’ trattament tal-ilma urban mormi f’Vigo, 
il-Kummissjoni tfakkar li qed tittieħed azzjoni matul il-proċedura ta’ ksur li għada għaddejja u 
li tnediet kontra r-Renju ta’ Spanja fir-rigward tal-applikazzjoni mhux korretta tal-Artikoli 3 u 
4 tad-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE tal-21 ta’ Mejju 1991 dwar it-trattament tal-ilma urban 
mormi3. 

Il-kwistjoni f’dan il-każ hija n-nuqqas ta’ konformità mad-direttiva fi bliet u rħula li huma ta’ 
daqs akbar (inkluż Vigo). Skont id-direttiva, zoni urbani b’aktar minn 15,000 resident kienu 
mitluba jadottaw sistemi adegwati ta’ ġbir u trattament sal-aħħar tal-2000. Minħabba li l-
Kummissjoni kkunsidrat li 59 tali belt u raħal naqsu milli jkunu konformi, bagħtet ittra ta’ 
twissija finali (Opinjoni Motivata) lill-awtoritajiet Spanjoli fis-27 ta’ Novembru 2008.

Il-Kummissjoni se tibqa’ tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar din l-investigazzjoni. 

                                               
1 Deċiżjoni tal-Qorti tal-15.12.2005 f’Każ Ċ-26/04. ĠU C 48/4 of 25.2.2006.
2 Direttiva tal-Kunsill 79/923/KEE of 30.10.1979 dwar il-kwalità meħtieġa għall-ilmijiet tal-koltivazzjoni tal-
molluski. ĠU L 281, 10.11.1979.
3 ĠU L 135 30.5.1991 p.40


