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Suġġett: Petizzjoni 1680/2008, imressqa minn Nieves Ibeas Vuelta, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, f’isem Chunta Aragonesista, dwar id-devjazzjoni tal-fluss tax-
xmara mill-baċir tax-xmara Ebro għax-xmajjar Ter u Llobregat

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta li l-Gvern Spanjol, bid-Digriet Irjali tal-Liġi 3/2008 tal-21 ta’ April 
2008, approva l-bini ta’ infrastruttura permanenti għad-devjazzjoni tal-fluss tax-xmara bejn il-
baċir tax-xmara Ebro u dak ta’ Ter u Llobregat biex b’hekk tittaffa n-nixfa  f’Barċellona. Din 
id-devjazzjoni msemmija ma ġietx implimentata minħabba li kien hemm xita abbundanti, iżda 
d-digriet irjali ma tħassarx mill-Gvern u jista’ jiġi implimentat fil-futur, jekk ikun meħtieġ, 
permezz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri. Il-petizzjonanta titlob li d-digriet irjali jitħassar 
għar-raġuni li dan imur kontra d-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma, 2000/60/KE, minħabba li ma 
sar l-ebda studju tal-impatt ambjentali u l-ebda smigħ pubbliku. Peress li ma tħassarx, id-
digriet imsemmi jibqa’ parti mill-leġiżlazzjoni Spanjola, u fil-fehma tal-petizzjonanta jikser il-
liġi Komunitarja. Għal dawn ir-raġunijiet kollha, hija titlob lill-Kummissjoni biex tieħu l-
miżuri preventivi meħtieġa.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) skont ir-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta li l-leġiżlazzjoni li se tissemma’ nkisret:
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 Id-Direttiva 85/337/KEE1, dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq 
l-ambjent, kif emendata mid-Direttiva 97/11/KE2;

 Id-Direttiva 2000/60/KE3 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma (Direttiva Qafas dwar l-Ilma, WFD).

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Mingħajr ma ġie diskuss il-qofol tal-argumenti mressqa mill-petizzjonanta, il-Kummissjoni 
tinnota li t-tielet dispożizzjoni finali tad-Digriet Irjali tal-Liġi 3/2008 tgħid hekk:

It-Tielet dispożizzjoni finali. Validità.

Dan id-Digriet Irjali għandu jidħol fis-seħħ fl-istess ġurnata tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-
Ġurnal Uffiċjali u d-dispożizzjonijiet tiegħu għandhom jibqgħu fis-seħħ sakemm tkun tapplika
waħda minn dawn iċ-ċirkustanzi: 
1. º Is-sostituzzjoni taċ-ċirkostanzi straordinarji li mmotivaw l-adozzjoni ta’ dan id-Digriet 
Irjali tal-Liġi;
2. º Tletin ġurnata wara li l-impjant tad-desalinizzazzjoni taz-Zona Metropolitana ta’ 
Barċellona beda jopera b’mod sħiħ. 

Fis-6 ta’ Ġunju 2008 (il-Ġurnal Uffiċjali ta’ Spanja tas-7 ta’ Ġunju 2008) il-Kunsill Spanjol 
tal-Ministri adotta ftehim fejn ġie konkluż dan li ġej:

(…) L-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni idroloġika fil-Katalunja waqt ix-xahar ta’ Mejju ttaffi l-
emerġenza li ġġustifikat l-adozzjoni tal-miżuri eċċezzjonali dwar il-provvista tal-ilma għall-
konsum tal-bniedem mid-Digriet Irjali tal-Liġi 3/2008 tal-21 ta’ April. L-ewwel miż-żewġ 
ċirkustanzi okkorriet sabiex tiġi determinata l-iskadenza tal-validità tiegħu skont it-tielet 
dispożizzjoni finali. Minħabba li hija ċirkostanza li teħtieġ kunsiderazzjoni, u f’ġieħ iċ-
ċertezza legali, il-Kunsill tal-Ministri formalment jiddikkjara l-eżistenza tal-każ imsemmi 
f'paragrafu 1 tat-tielet dispożizzjoni finali tad-Digriet Irjali tal-Liġi, u konsegwentement, l-
iskadenza definittiva tal-validità tiegħu u t-telf tal-effiċjenza tad-dispożizzjonijiet tiegħu.

Dan jagħmilha ċara li d-Digriet Irjali tal-Liġi 3/2008 minn dak il-ħin m’għandu l-ebda effett 
legali. Aktar minn hekk, l-impjant tad-desalinizzazzjoni ta’ El Prat de Llobregat, li jforni l-
ilma għall-konsum tal-bniedem liz-Zona Metropolitana ta’ Barċellona, beda jopera f’Lulju 
2009. Għalhekk, it-tieni ċirkustanza prevista fit-tielet dispożizzjoni finali tikkonċidi wkoll 
mat-tisħiħ tat-telf permanenti tal-effett legali tad-Digriet Irjali tal-Liġi 3/2008.

Il-petizzjonanta tistqarr li t-trasferiment inkluż fid-Digriet Irjali tal-Liġi 3/2008 jikser l-
Artikolu 2.3 tad-Direttiva 85/337/KEE, fir-rigward tal-obbligu tal-Istati Membri biex 
jinfurmaw lill-Kummissjoni, qabel ma jinħareġ il-permess għall-proġett, dwar ir-raġunijiet li 
jiġġustifikaw l-eżenzjoni mogħtija. Tassew, l-ewwel dispożizzjoni finali tad-Digriet Irjali tal-
Liġi 3/2008 teżenta x-xogħol ta’ kostruzzjoni għall-estenzjoni tat-trasferiment ta’ Ebro minn 
                                               
1 ĠU L 175, 05.07.1985, p. 40. 
2 ĠU L 73, 14.03.1997, p. 5.
3 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1
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Tarragona għaz-zona ta’ Barċellona mill-proċedura regolari ta’ evalwazzjoni tal-impatt, billi 
tiġi stabbilita proċedura alternattiva. Mill-informazzjoni disponibbli, madankollu, m’hemm l-
ebda evidenza li l-awtoritajiet Spanjoli ħarġu l-permess għall-proġett. 

Il-petizzjonanta targumenta wkoll li l-awtoritajiet Spanjoli kisru l-Artikolu 24.2 tad-Direttiva 
Qafas dwar l-Ilma (WFD). Din id-dispożizzjoni tobbliga lill-Istati Membri biex jikkomunikaw 
lill-Kummissjoni t-testi tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam 
immexxi minn din id-direttiva. Il-petizzjonanta targumenta li dan id-Digriet Irjali tal-Liġi 
jikkostitwixxi “dispożizzjoni prinċipali tal-liġi nazjonali” għall-implimentazzjoni tal-WFD u 
għal din ir-raġuni din kellha tiġi rrappurtata lill-Kummissjoni. Minħabba l-fatt li d-Digriet 
Irjali tal-Liġi 3/2008 ma baqalux effett legali, il-Kummissjoni temmen li mhux sew li jiġi 
evalwat jekk dan l-ilment setax jiġi ġġustifikat li kieku d-dispożizzjonijiet għadhom fis-seħħ.

Konklużjonijiet

Fid-dawl tal-informazzjoni disponibbli, m’hemm l-ebda evidenza li r-rekwiżiti mniżżla fid-
Direttiva 85/337/KEE, kif emendata, u fid-Direttiva 2000/60/KE mhux qed jiġu rrispettati. 


