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Suġġett: Petizzjoni 1686/2009, imressqa minn Xavier Geoffroy d’Assy, ta’ nazzjonalità 
Franċiża, f’isem l-Għaqda għall-Protezzjoni tal-Widien tax-Xmajjar Erve, 
Treulon u Vaige u l-Ġestjoni tal-Art, b’1200 firma, dwar l-iżvilupp proġettat 
tal-baċin tax-Xmara Erve skont id-Direttiva li tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkritika l-proġett ta’ żvilupp tal-baċin tax-Xmara Erve li tħabbar mill-
awtoritajiet lokali għax jibża’ li se jkun ta’ detriment serju għall-ambjent, inkluż l-ambjent 
akwatiku. Huwa jiddubita mis-sejbiet tal-istħarriġ dwar l-impatt ambjentali u, b’mod 
partikulari, l-eżattezza tas-sejbiet li huwa bbażat fuqhom. Huwa tal-fehma li saret 
preżentazzjoni żbaljata tal-proġett bħala wieħed meħtieġ biex tintlaħaq konformità mal-
obbligi tad-Direttiva li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-
ilma (Direttiva 2000/60/KE) u li l-proġett għandu jinvolvi t-twaqqigħ ta’ għadd ta’ digi 
b’konsegwenzi serji għall-bijodiversità lokali. Huwa żied għadd ta’ kummenti mal-fajl tal-
awtorizzazzjoni tal-proġett u jitlob biex il-Parlament Ewropew jieħu azzjoni bil-għan li jiġi 
żgurat li r-residenti lokali jiġu kkonsultati u involuti fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Frar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Id-Direttiva Qafas tal-Ilma teżiġi li bħala regola, l-Istati Membri jilħqu stat tajjeb fil-korpi tal-
ilma kollha sal-2015. Dan jinkludi stat ekoloġiku tajjeb u stat kimiku tajjeb. L-Anness V tad-
Direttiva jindika l-elementi ta’ kwalità għall-klassifikazzjoni tal-istat ekoloġiku. Dawn 
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jinkludu elementi bijoloġiċi, iżda wkoll elementi li jappoġġjaw l-elementi bijoloġiċi, bħall-
kontinwità tax-xmara.

Fil-każijiet fejn korp tal-ilma jkun qed jiġi modifikat ħafna minħabba ċerta attività umana ta’ 
żvilupp sostenibbli, l-Istati Membri jistgħu jinnominawh bħala “modifikat ħafna” skont l-
Artikolu 4(3) tad-Direttiva. Sabiex tkun possibbli t-tkomplija tal-attività umana sostenibbli, 
għandu jintlaħaq potenzjal ekoloġiku tajjeb flok l-istat ekoloġiku tajjeb. F’ħafna każijiet, xorta 
waħda għandhom jittieħdu miżuri ta’ riġenerazzjoni sabiex jintlaħaq il-potenzjal ekoloġiku 
tajjeb. Fil-każijiet fejn korp tal-ilma jkun nominat bħala modifikat ħafna, għandha tiġi 
pprovduta ġustifikazzjoni dwar ir-raġunijiet li kawża tagħhom l-għanijiet pożittivi tal-
modifika ma jistgħux jintlaħqu permezz ta’ għażla ambjentali sinifikatament aħjar. L-Istati 
Membri huma dawk li għandhom jinnominaw xi korp tal-ilma bħala wieħed modifikat ħafna, 
li għandhom jistabbilixxu l-objettivi speċifiċi tal-korp tal-ilma u li għandhom ifasslu u 
jimplimentaw il-miżuri meħtieġa biex jintlaħaq l-objettiv.

Fil-każijiet fejn ikunu qed iseħħu ċerti modifiki f’korp tal-ilma, għandha titwettaq 
valutazzjoni dwar jekk dawn il-modifiki humiex iwasslu għal deterjorament fl-istat tal-ilma. 
Jekk dan ikun il-każ, japplikaw kundizzjonijiet stretti kif elenkati fl-Artikolu 4(7) tad-
Direttiva.

Id-Direttiva Qafas tal-Ilma (Artikolu 14) teżiġi li l-pubbliku jkun ikkonsultat dwar l-abbozzi 
tal-pjanijiet ta’ mmaniġġjar tal-baċin tax-xmara. 

Il-petizzjoni ma fiha l-ebda indikazzjoni dwar liema obbligi stabbiliti mid-direttivi jista’ jkun 
li nkisru. B’żieda ma’ dan, m’hemmx indikazzjoni li l-proġett jista’ jwassal għal 
deterjorament fl-istat tal-ilma. Fi Franza, l-abbozzi tal-pjanijiet ta’ mmaniġġjar tal-baċin tax-
xmara saru disponibbli għall-konsultazzjoni pubblika f’ħin xieraq, u ġew trażmessi lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni se tivvaluta bir-reqqa l-pjanijiet kollha ta’ mmaniġġjar tal-
baċin tax-xmara, u se tippubblika s-sejbiet tagħha fl-2012. 

Konklużjonijiet

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika l-ebda ksur tad-
Direttiva Qafas tal-Ilma. 


