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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0437/2001 imressqa mis-Sur José Antonio Muñoz Grau (ta’ 
nazzjonalità Spanjola), f’isem l-‘Asociación Comisión Pro-Río’, dwar it-
tniġġis tax-xmara Segura fir-reġjun ta’ Murcia

Petizzjoni 1026/2002,  Mr Pedro Marset Campos, (ta’ nazzjonalità Spanjola), 
dwar it-tniġġis kostanti u ma jaqta’ xejn tax-xmara Segura u, 
konsegwentement, in-netwerk ta’ kanali għat-tisqija konnessi magħha

1. Sommarju tal-petizzjoni 0437/2001

0437/2001 – Il-petizzjonant jitlob lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet biex jibgħat delegazzjoni 
biex tinvestiga r-riskji għas-saħħa pubblika għar-residenti taż-żona ta’ Orihuela tul il-bnadi 
t’isfel tax-xmara Segura. Isstni li x-xmara, li effettivament qed tintuża bħala dranaġġ miftuħ, 
hija waħda mill-aktar imniġġsa fl-Ewropa u jsostni li l-liġijiet Ewropej dwar l-ambjent qed 
jinkisru.

Sommarju tal-petizzjoni 1026/2002

Il-petizzjonant, MEP, jesprimi tħassib minħabba l-problemi serji kkawżati mill-
kontaminazzjoni tax-xmara Segura u n-netwerk ta' kanali ta’ navigazzjoni konnessi magħha, 
fir-rigward tas-saħħa pubblika, il-kwalità tal-ħajja, l-ambjent, eċċ. Analiżijiet li saru fl-
impjant ta’ purifikazzjoni ta’ Lorca wrew traċċi ta’ kadmju u kromju, li huma perikolużi għas-
saħħa tal-bniedem. Barra minn dan, l-ilma mniġġes qed jintuża għat-tisqija tal-art li tipproduċi 
uċuħ tar-raba’ maħsubin għall-konsum mill-bniedem.



CM\838949EN.doc 2/16 PE313.911/REV VI

MT

2. Ammississibilità

Petizzjoni 0437/2001 : iddikkjarata ammissibbli fl-24 ta' Settembru 2001.
Petizzjoni1026/2002 : iddikkjarata ammissibbli fil-5 ta' Mejju 2003.
Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni kienet skont ir-Regola 192(4) ta’ Proċedura.

3. Ir-risposta tal-Kummissjoni waslet fil-25 ta’ Jannar 2002

‘'Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar it-tħassir u t-tniġġis tax-xmara Segura fiż-żoni ta’ 
Murcia u Alicante ta’ Spanja u jsostni li l-liġijiet ambjentali Komunitarji qed jinkisru.

L-ewwel nett, għandu jkun innotat li x-xmara ma tgħaddix regolarment, u minħabba f’hekk it-
tibdil bejn l-ilma tal-wiċċ u dak tal-qiegħ jitnaqqas, bir-riżultat li l-ħamrija ssir aktar mielħa.

Il-kundizzjoni tal-ħamrija hija wkoll ir-riżultat tal-attivitajiet ta’ farms lokali li jġibu 
magħhom konċentrazzjoni għolja ta’ nitrat. F’dan il-kuntest, għandha tinġibed l-attenzjoni 
għad-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE1 tal-21 ta’ Mejju 1991 dwar il-protezzjoni tal-ilma 
kontra t-tniġġis  ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli.

Fir-rigward tad-Direttiva 91/676/KEE, il-Kummissjoni bdiet żewġ proċeduri ta’ ksur kontra 
Spanja skont l-Artikolu 226 tat-Trattat tal-KE u ppreżentat ilment fil-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej.

L-ewwel, għandu jkun innotat li, fis-sentenza tagħha tal-1 ta’ Ottubru 1998 fil-Kawża C-
97/71, il-Qorti tal-Ġustizzja sabet kontra Spanja, u ddeċidiet li, meta naqset li tindika ż-żoni 
meqjusin li kienu vulnerabbli u meta naqset li tistabbilixxi kodiċijiet ta' prattika agrikola tajba, 
Spanja kienet naqset li tħares l-obbligi tagħha skont l-Artikoli 3 u 4 tad-Direttiva 
91/676/KEE. Wara din is-sentenza, Spanja pprovdiet informazzjoni dwar l-indikazzjoni ta’ 
żoni vulnerabbli fit-territorju kollu tagħha, flimkien ma’ kodiċijiet ta’ prattika agrikola tajba.

It-tieni, għandu jkun innotat li, fis-sentenza tagħha tat-13 ta’ April 2000 dwar il-Kawża C-
274/98, il-Qorti tal-Ġustizzja sabet kontra Spanja minħabba li kienet naqset li tistabbilixxi 
programmi ta’ azzjoni skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE. Il-
Kummissjoni bħalissa qed tagħmel monitoraġġ tal-konformità ma’ din is-sentenza mill-
awtoritajiet Spanjoli.

Għandu jkun innotat ukoll li l-Komunità Awtonoma ta’ Murcia adottat kodiċi ta’ prattika 
agrikola approvata bl-Ordni tal-31 ta’ Marzu 1998 u ppubblikata fil-Gazzetta Uffiċjali tagħha 
tal-15 ta’ April 1998.

It-tniġġis min-nitrat tal-akwifers tal-ilma ta’ taħt l-art, partikularment dawk tal-perjodu 
Plijoċeniku u Kwartenarju, ikkonfermat mill-awtoritajiet, li jirrikonoxxu l-impatt il-kbir tat-
tisqija tal-uċuħ tar-raba’, ġegħelhom jindikaw bħala żona vulnerabbli dik l-erja li kienet fl-
akbar riskju sa tmiem l-2001. Jidher li qed jitħejja programm ta’ azzjoni.

Il-Kummissjoni tittama li l-miżuri msemmija hawn fuq jgħinu biex tinħall din il-problema, 
                                               
1 ĠU L 375, 31.12.1991, p. 1.
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mhux biss fiż-żona msemmija fil-petizzjoni iżda wkoll ma’ Spanja kollha. Barra minn hekk, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel kull sforz biex tiżgura li l-awtoritajiet Spanjoli jindikaw iż-
żoni vulnerabbli kollha fil-provinċji kollha fejn ilma ħelu jew ilma mielaħ ikunu fil-periklu ta’ 
tniġġis min-nitroġenu minħabba attivitajiet agrikoli u jintroduċu malajr programmi ta’ 
azzjoni.

Il-Kummissjoni taf ukoll bil-problemi li hemm fi Spanja dwar l-implimentazzjoni tad-
Direttiva tal-Kunsill 76/464/KEE tal-4 ta’Mejju 1976 dwar tniġġiż ikkawżat minn ċerti 
sustanzi perikolużi skarikati fl-ambjent akwatiku tal-Komunità1. Wara l-proċeduri ta’ ksur 
mibdijin mill-Kummissjoni kontra Spanja skont l-Artikolu 226 tat-Trattat tal-KE, il-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej sabet kontra Spanja2 minħabba li naqset li tadotta l-
programmi għat-tnaqqis ta’ tniġġis ta’ ilmijiet mis-sustanzi msemmijin fil-lista II tal-anness 
tad-Direttiva tal-Kunsill 76/464/KEE, kif jgħid l-Artikolu 7 tagħha. Membri Stati oħra kienu 
kkundannati wkoll mill-Qorti għal dawn ir-raġunijiet.

L-awtoritajiet Spanjoli adottaw għadd ta' miżuri biex iħollu l-problema, inklużi pjanijiet għal 
lqugħ interni għal ġbir ta’ ilma. Barra minn dan, il-Liġi 29/1985 dwar riżorsi tal-ilma kienet 
emendata sustanzjalment mil-Liġi 46/1999. L-awtoritajiet Spanjoli ħabbru wkoll l-adozjoni 
tad-Digriet Irjali 995/2000 tat-2 ta’ Ġunju, li jistabbilixxi objettivi ta’ kwalità għal ċerti 
sustanzi li jniġġsu (“por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias 
contaminantes”).

Id-dispożizzjonijiet u l-miżuri adottati minn Spanja jikkostitwixxu pass pożittiv lejn il-ħarsien 
tal-obbligi skont id-Direttiva 76/464/EEC, l-aktar l-Artikolu 7 tagħha. Madankollu, il-
Kummissjoni tqis li s-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja għad m'hemmx konformità 
sħiħa magħha. Għal din ir-raġuni, intbagħtet ittra formali lil Spanja skont l-Artikolu 228 tat-
Trattat tal-KE (TKE).

It-tweġiba tal-awtoritajiet Spanjoli kienet riċevuta u bħalissa qed tkun eżaminata mill-
Kummissjoni. L-awtoritajiet Spanjoli bagħtu kopja ta’ rapport mill-Ministeru għall-Ambjent 
dwar programmi għat-tnaqqis ta’ tniġġis ikkawżat minn sustanzi li hemm fil-lista II skont l-
Artikolu 7 tad-Direttiva 76/464/KEE u l-informazzjoni relatata mad-diversi komunitajiet 
awtonomi.

Is-sitwazzjoni dwar ix-xmara Segura għandha wkoll titjieb bl-implimentazzjoni tal-miżuri 
msemmijin hawn fuq.  F’dan ir-rigward partikulari, l-awtoritajiet Spanjoli għarrfu lill-
Kummissjoni dwar il-pjan ta’ lqugħ għal ġbir ta’ ilma għal irkupru ambjentali. Dan il-pjan, li 
qed jitfassal mill-Ministeru għall-Ambjent u mill-komunitajiet awtonomi ta’ Murcia u 
Valenzja, li bħalissa qed ikun implimentat, jinvolvi l-bini ta’ impjant ta’ purifikazzjoni, 
ftehimiet bejn l-awtoritajiet u l-industriji konċernati, monitoraġġ mill-awtoritajiet u 
investiment kbir.

Għandu wkoll ikun innotat li l-purifikazzjoni tax-xmara Segura hija waħda mill-prijoritajiet 
ta’ “Ambjent” ta’ Axis 3 tal-programm integrat ta’ xogħol f’Murcia, li jagħmel parti mill-
Qafas ta’ Għajnuna Komunitarja għal reġjuni tal-Objettiv 1 fi Spanja għall-perjodu 2000-

                                               
1 ĠU L 129, 18.5.1976.
2 Sentenza tal-25.11.1998, Kawża C-214/96.
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2006. L-għajnuna mill-Fond Strutturali tal-Komunità għall-miżuri rilevanti tammonta għal 
€428.5 m. Fl-aħħar nett, proġetti li jinvolvu t-tindif u l-purifikazzjoni tal-ilma fiż-żona ta’ 
lqugħ għal ġbir tal-ilma tax-xmara huma wkoll eliġibbli għal finanzjament konġunt skond il-
Fond ta’ Koeżjoni’

4. Risposta ulterjuri tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Settembru 2002

'Fil-komunikazzjoni tagħha ta’ qabel, il-Kummissjoni tat informazzjon dwar l-azzjoni l-aktar 
sinifikanti meħuda kontra Spanja biex tkun żgurata l-konformità ma’ dawk id-direttivi 
Komunitarji li għandhom x’jaqsmu mal-ilma u li huma rilevanti għall-każ li qed ikun 
eżaminat.

Dawn il-proċeduri ġenerali jikkonċernaw lil Spanja kollha, iżda l-proċeduri adottati mill-
awtoritajiet Spanjoli biex ikunu implimentati d-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE1 tal-21 ta’ 
Mejju 1991 dwar il-protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis  ikkawżat min-nitrati minn sorsi 
agrikoli, id-Direttiva tal-Kunsill 76/464/KEE2 tal-4 ta’ Mejju 1976 dwar tniġġiż ikkawżat 
minn ċerti sustanzi perikolużi skarikati fl-ambjent akwatiku tal-Komunità u d-Direttiva tal-
Kunsill 91/271/EEC3 dwar it-trattament tal-ilma urban mormi għandhom jgħinu biex iħollu l-
problema tat-tniġġis fix-xmara Segura, li hija s-suġġett ta’ din l-petizzjoni.

F’dan ir-rigward partikulari, l-awtoritajiet Spanjoli bagħtu lill-Kummissjoni il-pjan ta’ lqugħ 
għal ġbir ta’ ilma għal irkupru ambjentali ta’ Segura. Dan il-pjan, imfassal mill-Ministeru 
għall-Ambjent u l-komunitajiet awtonomi ta’ Murcia u Valenzja, jinvolvi l-bini ta’ impjanti 
ta’ purifikazzjoni, ftehimiet bejn l-awtoritajiet u l-industriji konċernati, monitoraġġ mill-
awtoritajiet u dispożizzjoni għal sanzjonijiet, kif ukoll investiment kbir.

Il-pjan imsemmi hawn fuq qed ikun bħalissa implimentat fid-diversi oqsma msemmija. Bdew 
jaħdmu sitt impjanti ġodda ta’ purifikazzjoni fil-bidu tal-2002 biex jitjieb it-tindif tal-baċir 
tax-xmara Segura, partikularment fil-partijiet tan-nofs u fit-tarf tax-xmara (“Vega Media y 
Baja”).

Fir-rigward tal-pjanijiet biex titnaddaf ix-xmara Segura, il-Kummissjoni tixtieq tinnota li 
skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1260/1999 tal-21 ta’
Ġunju 1999 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fondi Strutturali, kemm l-
għażla ta’ proġetti, kif ukoll l-implimentazzjoni tagħhom, huma materji li jaqgħu fl-isfera ta’ 
responsabbilità tal-Istati Membri.

Il-Kummissjoni, għalhekk, kitbet lill-awtoritajiet Spanjoli fl-10 ta’ Lulju 2002 biex tikseb lista 
tal-proġetti kkofinanzjati mill-Fondi Strutturali, u wkoll biex tikseb informazzjoni dettaljata 
dwar il-proġetti tal-Fond ta’ Koeżjoni rilevanti għall-kwistjoni.'

5. Risposta ulterjuri tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Frar 2003

'Fil-komunikazzjoni tagħha ta’ qabel, il-Kummissjoni tat informazzjon dwar l-azzjoni l-aktar 
sinifikanti meħuda kontra Spanja skont l-Artikolu 226 tat-Trattat tal-KE biex tkun żgurata l-
                                               
1 ĠU L 375, 31.12.1991, p. 1.
2 ĠU L 129, 18.5.1976.
3 ĠU L 135, 30.5.1991, p. 40.
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konformità ma’ dawk id-direttivi Komunitarji li għandhom x’jaqsmu mal-ilma u li huma 
rilevanti għall-każ li qed ikun ikkunsidrat. Dawn il-modi ġenerali ta’ azzjoni għandhom 
jgħinu biex tinħall il-problema tat-tniġġis tax-xmara Segura, li huwa s-suġġett ta’ din il-
petizzjoni.

F’dan ir-rigward partikulari, intqal ukoll li l-awtoritajiet Spanjoli bagħtu lill-Kummissjoni il-
pjan ta’ lqugħ għal ġbir ta’ ilma għal irkupru ambjentali ta’ Segura. Dan il-pjan, imfassal mill-
Ministeru għall-Ambjent u l-komunitajiet awtonomi ta’ Murcia u Valenzja, jinvolvi l-bini ta’ 
impjanti ta’ purifikazzjoni, ftehimiet bejn l-awtoritajiet u l-industriji konċernati, monitoraġġ 
mill-awtoritajiet u dispożizzjoni għal sanzjonijiet, kif ukoll investiment kbir. Il-pjan imsemmi 
hawn fuq fuq qed ikun bħalissa implimentat.

Barra minn dan, il-Kummissjoni qiegħda bħalissa tistudja ilment li sar dan l-aħħar (reġistrat 
bir-referenza 2002/4808) dwar tniġġis fix-xmara Guadalentín, tributarja ta’ Segura, fil-
Komunità Awtonoma ta’ Murcia.

Huwa ppjanat ammont sinifikanti ta' investiment għaż-żona. Wara li jkunu implimentati, 
dawn il-miżuri għandhom isaħħu x-xogħol ta’ tindif  tal-ilqugħ għal ġbir ta’ ilma ta’ Segura.

Id-dejta dwar dawk l-investmenti suġġetti għal kofinanzjament Komunitarju mill-Fond ta’ 
Koeżjoni jew mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (ERDF) huma hawn mehmużin.’

6. Risposta ulterjuri tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Lulju 2004

'Il-pjan ta’ lqugħ għal ġbir ta’ ilma għal irkupru ambjentali ta’ Segura qed jissokta jkun 
implimentat.

Bħala parti mill-investigazzjoni tagħha tal-ilment 2002/4808 dwar tniġġis fix-xmara 
Guadalentín, tributarja tax-Xmara Segura, il-Kummissjoni għamlet kuntatt mal-awtoritajiet 
Spanjoli biex tikseb informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Direttivi 91/271/KE u 
76/464/KEE fil-każ inkwistjoni. L-awtoritajiet Spanjoli bagħtu risposta voluminuża u teknika 
ħafna fejn irrappurtaw dwar il-progress miksub. Din ir-risposta bħalissa qed tkun ikkunsidrata 
mill-Kummissjoni.

Huwa ppjanat għadd sinfikanti ta’ investimenti għaż-żona, suġġetti għal kofinanzjament 
Komunitarju. Bla dubju, malli dawn il-miżuri jkunu implimentati, huma għandhom 
jiffaċilitaw biex l-ilqugħ għal ġbir ta’ ilma ta’ Segura ma jibqax jitniġġes.

Il-proċess biex jitwaqqaf it-tniġġis tal-ilqugħ għal ġbir ta’ ilma ta’ Segura huwa wieħed mill-
prijoritajiet stabbiliti fis-Sezzjoni 3 - "Ambjent" – tal-programm integrat ta’ xogħol f’Murcia, 
li jagħmel parti mill-Qafas ta’ Għajnuna Komunitarja għal reġjuni tal-Objettiv 1 fi Spanja 
għall-perjodu ta’ ipproggrammar 2000-2006.

Proġetti relatati mat-tindif u l-purifikazzjoni tal-ilmijiet fl-ilqugħ għal ġbir ta’ ilma tax-xmara 
inkwistjoni huma wkoll eliġibbli għal kofinanzjament mill-Fond ta’ Koeżjoni.
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Għall-perjodu 1999-2003 aktar minn € 178 miljun, inklużi madwar € 146 miljun f’għajnuna 
Komunitarja, kienu investiti għat-tindif tax-Xamara Segura.

Biex tkun aġġornata d-dejta mogħtija (f’Novembru 2003), hawn mehmuża tabella li turi l-
proġetti li tlestew.'
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Anness

Infrastruttura li qed tinbena għall-pjan kompensiv ta’ tindif ta’ Segura

I. Fond ta’ Koeżjoni

Titolu tal-proġett Spiża totali Għajnuna Komunitarja

A) Perjodu 1999/2001 128 423 858 € 104 049 788 €

1. Tindif u purifikazzjoni ta’
Vega Alta ta’ Segura 9 663 755 € 7 636 755 €

2. L-impjant ta’ trattament ta’ skart ta’ ilma ta’ Murcia-Este 28 099 029 € 23 884 175 €

3. Titjib tal-infrastruttura ta’ tindif idrawliku
fiż-żona ta’ Murcia – Fażi II 18 462 760 € 14 770 208 €

4. Xogħol ta’ tindif u purifikazzjoni
fl-ilqugħ ta’ ġbir ta’ ilma ta’ Seguura 35 812 0000 € 28 649 600 €

5. Xogħol ta’ tindif u purifikazzjoni 
fl-ilqugħ ta’ ġbir ta’ ilma ta’ Segura – 2001 36 386 314 € 29 109 050 €

B) Taħt investigazzjoni 
mill-Kummissjoni 12 000 0000 € 9 600 000 €

6. Tindif ta' Segura fir-reġjun ta’ Murcia 12 000 0000 € 9 600 000 €

Total, Fond ta’ Koeżjoni (1999-2002) 140 423 858 € 113 649 788 €

II. Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali – ERDF

Titolu tal-proġett Spiża totali Għajnuna Komunitarja

Total, ERDF (2000/2001) 8 502 670 € 6 377 003 €

7. Impjant għat-trattament tad-dranaġġ fi Pliego 1 240 763 € 930 572 €

8. Impjant għat-trattament tad-dranaġġ f’Cieza 4 842 327 € 3 631 745 €

9. Impjant għat-trattament tad-dranaġġ f’Santomera 1 067 879 € 800 909 €

10. Xogħol addizzjonali fuq l-impjant għat-trattament
tad-dranaġġ f’Alcantarilla 590 865 € 443 149 €

11. Xogħol addizzjonali fuq l-impjant għat-trattament
tad-dranaġġ fi Blanca 313 529 € 235 147 €

12. Xogħol addizzjonali fuq l-impjant għat-trattament
tad-dranaġġ f’Cehegín 189 486 € 142 115 €

13. Xogħol addizzjonali fuq il-kollettur
ta’ San Felix (Murcia) 257 821 € 193 366 €

Total, pjan komprensiv ta’ tindif ta’ Segura
għall-perjodu 1999-2002 (Fond ta’ Koeżjoni)
u l-perjodu 2000-2001 (ERDF) 148 926 528 € 120 026 791 €
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Infrastruttura qed tinbena għall-pjan komprensiv ta’ tindif ta’ Segura

Titolu tal-proġett Spiża totali Għajnuna 
Komunitarja

I. Fond ta’ Koeżjoni (1999-2003)
Tindif u purifikazzjoni ta’ Vega Alta ta’ Segura 9.663.755 € 7.636.755 €

L-impjant ta’ trattament ta’ skart ta’ ilma ta’ Murcia-Este 28.099.029 € 23.884.175 €
Titjib tal-infrastruttura ta’ tindif idrawliku fiż-żona ta’ Murcia – Fażijiet II u III 22.026.612 € 17.621.289 €

Xogħol ta’ tindif u purifikazzjoni fl-ilqugħ ta’ ġbir ta’ ilma ta’ Seguura 35.812.000 € 28.649.600 €
Xogħol ta’ tindif u purifikazzjoni fl-ilqugħ ta’ ġbir ta’ ilma ta’ Segura – 2001 36.386.314 € 29.109.050 €

Tindif ta’ Segura fir-reġjun ta’ Segura 12.000.000 € 9.600.000 €

Total Fond ta’ Koeżjoni (1999-2003) 143.987.710 € 116.500.869 €

II. Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali –  ERDF (Programm ta’ Xogħol għal Murcia – Objettiv 1 – perjodu 2000/2006)

Total ERDF –  2000/2002 23.813.692 € 20.982.308 €

N.B. Ammont minfuq sal-31.12.2002 għall-miżura 3.3 – Tindif u purifikazzjoni ta’ skart ta’ ilma, relatat ma’ għadd ta’ proġetti żgħar 
u xogħlijiet addizzjonali ta’ tindif u/jew impjanti għat-trattament tad-dranaġġ.

III. Xogħol fuq l-impjant għat-trattament tad-dranaġġ f’Lorca, li tlesta fl-2001, għandu jiżdied ma’ dawn il-proġetti inklużi fil-
Pjan

10.349.735 € 8.279.788 €

N.B. Skont l-informazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet Spanjoli, l-ilmijiet mormija  u ttrattati jintefgħu fix-Xmara Guadalentín. Dan l-
ilma jkun ittestjat mid-Direttorat-Ġenerali tas-Saħħa għar-Reġjun ta’ Murcia.

TOTAL għall-perjodi 1999-2003 (Fond ta’ Koeżjoni) u 2000-2002 (ERDF) 178.151.137 € 145.762.965 €
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7. Risposta ulterjuri tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Marzu 2006

'Fir-risposti tagħha ta’ qabel, il-Kummissjoni tat informazzjoni dwar l-aktar azzjoni 
importanti meħuda kontra r-Renju ta’ Spanja, skont l-Artikolu 226 tat-Trattat tal-KE, biex 
tiżgura li d-direttivi tal-Komunità dwar l-ilma, li huma rilevanti għall-każ ikkunsidrat, 
jitħarsu.

Kif diġà ssemma, il-Kummissjoni bdiet proċeduri ta’ ksur kontra Spanja minħabba li kienet 
reġgħet naqset li tħares l-obbligu tagħha li tibni impjanti xierqa għat-trattament ta’ skart ta’ 
ilma ta’ għadd kbir ta’ agglomerazzjonijiet Spanjoli  ta’ aktar minn 15 000 p.e. (ekwivalenti 
għal popolazzjoni), li suppost diġà kienu mgħammrin b’sistemi ta’ ġbir u sistemi ta’ 
trattament sekondarju (i.e. bijoloġiku). Jiġifieri l-Artikoli 3 u 4 tad-Direttiva tal-Kunsill 
91/271/KEE tal-21 ta’ Mejju 1991 dwar it-trattament tal-ilma urban mormi ma kinux 
implimentati sewwa.

Dawn il-proċeduri, imnedija fl-2004, ikopru għadd ta’ agglomerazzjonijiet fil-baċir ta’ lqugħ 
għal ġbir ta’ ilma tax-Xmara Segura li huma proprjetà tal-provinċji ta’ Murcia u Alicante. Il-
proċeduri bħalissa jinsabu għaddejjin; il-Kummissjoni qed teżamina l-informazzjoni mibgħuta 
millawtoritajiet Spanjoli u ntrabtet li tara li tieħu ħsieb li l-agglomerazzjonijiet kollha ta’ aktar 
minn 15 000 p.e. ikunu konformi b’rabta mal-baċir ta’ lqugħ għal ġbir ta’ ilma tax-Xmara 
Segura.

Speċifikatament fir-rigward ta’ dan il-baċir ta’ lqugħ ta’ ilma, l-awtoritajiet Spanjoli bagħtu 
lill-Kummissjoni il-pjan ta’ lqugħ ta’ ilma għal irkupru ambjentali ta’ Segura, li għandu jkun 
implimentat fil-komunitajiet awtonomi ta’ Murcia u Valenzja. Bħalissa il-pjan qed ikun 
implimentat fid-diversi żoni koperti. Barra minn dan, għandhom isiru investimenti sustanzjali 
fiż-żona, li għandhom ikunu kkofinanzjati mill-Komunità. Informazzjoni aktar dettaljata dwar 
dawn il-fondi hija hawn mehmuża. L-implimentazzjoni gradwali ta’ dawn il-miżuri bla dubju 
għandha ttejjeb it-tindifa tal-baċir ta’ lqugħ għal ġbir ta’ ilma ta’ Segura.

Biex nikkonkludu, l-awtoritajiet Spanjoli qed jieħdu miżuri pożittivi li għandhom jgħinu biex 
tinħall il-problema tat-tniġġis fix-xmara Segura, li kien is-suġġett ta’ dawn il-petizzjonijiet.
F’kull każ, fl-irwol tagħha ta’ għassiesa tat-Trattati, il-Kummissjoni qed tissokta tagħmel 
monitoraġġ tal-implimentazzjoni tad-dritt ambjentali tal-Komunità mill-awtoritajiet 
nazzjonali.'
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Anness I
Informazzjoni dwar il-finanzjament

Fid-9 ta’ Frar 2006 l-awtoritajiet Spanjoli bagħtu lill-Kummissjoni informazzjoni aġġornata 
dwar il-proġetti ffinanzjati fil-qafas tal-ERDF u l-Fond ta’ Koeżjoni għad-dranaġġ tal-baċir 
tax-xmama Segura, fil-qafas tal-“Pjan ta’ Rkupru għad-Dranaġġ tax-Xmara Segura” (Plan de 
Saneamiento Integral del Río Segura).
Tliet reġjuni huma direttament involti fil-Pjan. Din ta’ hawn taħt hija tabella ta’ ġabra ta’ 
proġetti mnedija fil-perjodu 01.01.2000-tmiem l-2005:

Reġjun # ta’ Proġetti Ammont totali (spejjeż 
eliġibbli)

Castilla-La Mancha Ebda proġett iffinanzjat 
fil-qafas tal-PO 2000-
2006.

0€

Comunidad Valenciana Żewġ proġetti fil-qafas 
tal-Fond ta’ Koeżjoni.

15.978.000€

Murcia Ħamsa u tletin proġett fil-
qafas tal-Programm ta’ 
Xogħol 2000-2006

46.866.291,88€

L-anness mehmuż jagħti dettalji dwar ix-xorta ta’ xogħol, il-muniċipalitajiet involuti u l-
ammonti separati għal kull proġett.



CM\838949MT.doc 11/16 PE313.911/REV VI

MT

Anness II
Dettalji dwar kull reġjun u proġett
Reġjun Proġett Spejjeż eliġibbli (għal kull 

proġett)

Castilla-La Mancha Ebda proġett iffinanzjat 
fil-qafas tal-PO 2000-
2006.

Comunidad Valenciana Proġett tal-Fond ta’ 
Koeżjoni
“Dranaġġ fit-Tarf tax-
Xellug tax-Xmara Segura:

 L-1 fażi (Albatera –
San Isidro, Catral-
Dolores, San-
Fulgencio-Daya nueva-
Daya vieja).

 It-2 fażi (Callosa del 
Segura, Cox, Redován, 
Rafael y Granja de 
Rocamora.

Spiża eliġibbli tal-1 Fażi:

9.140.000€

Spiża eliġibbli tat-2 Fażi:

6.838.000€

Murcia Region Tkabbir tal-impjant 
purifikatur ta’ Cieza.

Xogħlijiet kumplimentari  
fuq pajp tad-dranaġġ 
f’San Felix

Xogħlijiet kumplimentari 
fuq impjant purifikatur fi  
Blanca

Impjant purifikatur għad-
dranaġġ-Pliego.

Impjant purifikatur għad-
dranaġġ, xogħlijiet 
kumplimentari:
Alcantarilla.

Impjant purifikatur għad-
dranaġġ, xogħlijiet 
kumplimentari: Cehegin

Impjant purifikatur għad-

Spiża eliġibbli:

6.450.539€

Spiża eliġibbli:

420.577,74€

Spiża eliġibbli:

334.199,84€

Spiża eliġibbli:

1.509.697,81€

Spiża eliġibbli:

683.242,58€

Spiża eliġibbli:
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dranaġġ, emissarju:
Fortuna.

Impjant purifikatur għad-
dranaġġ, emissarju:
Santomera.

Impjant purifikatur għad-
dranaġġ: Fortuna
Dranaġġ ta’ ilma:
Villanueva and Ullea.

Impjant purifikatur għad-
dranaġġ, xogħlijiet 
kumplimentari: Abanilla.

Dranaġġ ta’ ilma: Ojos u 
Ricote.

Drejnpajp Alhama.

Drejnpajp ċentrali:
xogħlijiet kumplimentari:
Murcia

Drejnpajp ċentrali:
Caravaca.

Drejnpajp Pedanías 
Caravaca

Drejnpajp: La 
Encarnación de Caravaca

Impjant purifikatur għad-
dranaġġ, xogħlijiet 
kumplimentari: Abarán.

Impjant purifikatur għad-
dranaġġ, Librilla.

Impjant purifikatur għad-
dranaġġ, Moratalla.

Drejnpajp ċentru ta’ 
Abanilla.

Impjant purifikatur għad-

184.017,90€

Spiża eliġibbli:

464.731,62€

Spiża eliġibbli:

1.262.438,79€

Spiża eliġibbli:

2.330.564,98€
Spiża eliġibbli:

1.680.164,50€

Spiża eliġibbli:

227.144,89€

Spiża eliġibbli:

41.624,69€

Spiża eliġibbli:

1.341.782,43€

Spiża eliġibbli:

488.656,50€

Spiża eliġibbli:

2.282.445,24€

Spiża eliġibblis:

4.360.198,08

Spiża eliġibbli:

426.332,13€

Spiża eliġibbli:
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dranaġġ: pompjatura u 
arranġament. La Ermita.

Drejnpajp ġenerali:
Librilla.

Emissarju: El Paretón de 
Totana.

Impjant purifikatur għad-
dranaġġ: xogħlijiet 
kumplimentarji. Alhama.

Impjant purifikatur għad-
dranaġġ: tkabbir.
Santomera.

Impjant purifikatur għad-
dranaġġ: xogħlijiet 
kumplimentari. Molina de 
Segura.

Drejnpajp ġenerali:
Moratalla.

Impjant purifikatur għad-
dranaġġ: Fortuna.

Impjant purifikatur għad-
dranaġġ: Ceuti.

Impjant purifikatur għad-
dranaġġ: Mula.

Trattament avanzat tad-
dranaġġ: Clasparra.

Drejnpajp ġenerali:
Mahoya de Abanilla.

Drejnpajp ġenerali:
xogħlijiet kumplimentari.
Beniel.

Drejnpajp ġenerali:
xogħlijiet kumplimentari.
Caravaca.

469.372,19€

Spiża eliġibbli:

3.334.398,73€

Spiża eliġibbli:

3.243.062,41€
Spiża eliġibbli:

130.347,77€

Spiża eliġibbli:

893.187,64€

Spiża eliġibbli:

280.403,29€
Spiża eliġibbli:

205.546,81€

Spiża eliġibbli:

623.078,48€

Spiża eliġibbli:

2.856.677,30€

Spiża eliġibbli:

2.489.719,18€

Spiża eliġibbli:

728.517,29€

Spiża eliġibbli:

1.258.417,26€

Spiża eliġibbli:



PE313.911/REV VI 14/16 CM\838949MT.doc

MT

2.005.618,80€

Spiża eliġibbli:

1.204.820,69€

Spiża eliġibbli:

1.302.468,70€

Spiża eliġibbli:

207.018,35€

Spiża eliġibbli:

151.667,73€

Spiża eliġibbli:

993.610,01€
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8. Risposta ulterjuri tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 0437/2001, li waslet fl-20 ta’ 
Marzu 2009

'Is-sorsi tat-tniġġis li qed jolqot ix-Xmara Segura fir-Reġjun ta’ Murcia huma bosta, l-aktar 
dawk agrikoli u urbani. Minkejja l-progress li sar, inkluża l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ 
lqugħ għal ġbir ta’ ilma għal irkupru ambjentali tax-Xmara Segura, is-sitwazzjoni s’issa 
għadha mhix sodisfaċenti. Għal din ir-raġuni, qed titkompla l-azzjoni legali skont l-Artikolu 
226 tat-Trattat tal-KE.

Din l-azzjoni hija dupliċi:

L-ewwel, it-tniġġis minn sorsi agrikoli qed ikun eżaminat skont id-Direttiva tal-Kunsill 
91/676/KEE1, dwar il-protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi 
agrikoli.

Il-Kummissjoni qed tissokta bl-isforzi tagħha biex issib rimedju għas-sitwazzjoni u d-
diskussjonijiet mal-awtoritajiet Spanjoli f’dan il-kuntest ta’ proċedura ta’ ksur għall-
2002/2009 huma kontinwi. L-intenzjoni hija li tittieħed azzjoni, jekk ikun meħtieġ, malajr 
kemm jista’ jkun wara li jkunu ntemmu dawn il-kuntatti u d-diskussjonijiet u l-evalwazzjoni 
tas-sitwazzjoni dwar il-monitoraġġ, u l-indikazzjoni ta’ żoni vulnerabbli. Dan huwa mistenni 
li jitlesta fl-ewwel tliet xhur tal-2009.

It-tieni, is-sitwazzjoni dwar it-tniġġis minn sorsi urbani qed tkun segwita fid-dawl tad-
Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE2 dwar it-trattament tal-ilma urban mormi. Abbażi tal-aktar 
informazzjoni reċenti li waslet mingħand l-awtoritajiet Spanjoli fil-kuntest tal-proċeduri ta’ 
ksur tal-2002/2013 u tal-2004/2031, il-Kummissjoni tqis li, waqt li bosta agglomerazzjonijiet 
fiż-żona ta’ lqugħ għal ġbir ta’ ilma tax-Xmara Segura (ir-reġjuni ta’ Murcia u Alicante) għad 
m’għandhomx trattament adegwat tal-ilma urban mormi, ebda waħda minnhom ma hija 
proprjetà tar-reġjun ta’ Murcia.

Konformità sħiħa mad-Direttivi msemmijin hawn fuq hija tal-akbar importanza biex tinħall il-
problema dejjiema tat-tniġġis fix-Xmara Segura u l-Kummissjoni għandha tissokta bl-isforzi 
tagħha sakemm tintlaħaq konformità sħiħa.

Il-Kummissjoni għandha żżomm lill-Kumitat mgħarraf bl-iżviluppi f’dan il-każ.'

9. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta' Novembru 2010.

Is-sorsi probabbli ta' tniġġis li qed jaffettwaw ix-xmara Segura fir-Reġjun ta’ Murcia huma 
bosta, prinċipalment l-agrikoli u urbani. Is-sitwazzjoni llum tjiebet u l-azzjonijiet legali 
meħuda mill-Kummissjoni fil-kuntest ta' bosta proċeduri ta' ksur skont l-Artikolu 258 tat-
TFUE twaqqfu.

L-ewwel nett, it-tniġġis minn sorsi agrikoli ġie eżaminat skont id-Direttiva tal-Kunsill 
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91/676/KEE1, dwar il-protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi 
agrikoli.  Il-kwistjonijiet relatati mal-implimentazzjoni ta' din id-direttiva, il-monitoraġġ u l-
indikazzjoni ta' żoni vulnerabbli, issa ġew solvuti. Konsegwentement, ir-reġjun ta' Murcia issa 
ħareġ mill-proċedura ta' ksur.
It-tieni, is-sitwazzjoni rigward it-tniġġis minn sorsi urbani ġiet segwita mill-qrib fid-dawl tad-
Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE2 dwar it-trattament tal-ilma urban mormi. Il-valutazzjoni 
mwettqa mill-Kummissjoni tindika li t-trattament tal-ilma urban mormi, fl-
agglomerazzjonijiet tal-baċir tax-xmara Segura, issa huwa konformi mar-rekwiżiti relevanti 
skont id-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE. Xi kwistjonijiet pendenti rigward trattament 
inadegwat ta' ilma urban mormi, f'xi agglomerazzjonijiet kostali tar-reġjun ta' Murcia, iżda li 
mhumiex marbuta mat-tniġġis tax-xmara Seguna, għandhom qed jiġu indirizzati skont il-
proċedura ta' ksur li għadha għaddejja.

Fid-dawl ta' dan ta' hawn ta' fuq, il-Kummissjoni tikkunsidra li l-problemi serji ta' tniġġis li 
preċedentement kienu qed jaffettwaww iż-żona ta' qbid tax-xmara Segura ġew indirizzati 
b'konformità mal-implimentazzjoni xierqa tal-liġi ambjentali tal-UE.
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