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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0922/2010, imressqa minn Manuel Antonio Cao Prado, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, f’isem il-“Confraria de Pescadores” (ix-Xirka tas-
Sajjieda) ta’ La Coruña (Spanja), u appoġġjata minn 16-il assoċjazzjoni 
firmatarja, dwar tniġġis tar-Ria del Burgo (fil-provinċja ta’ La Coruña)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li m’hemmx pjan li titnaddaf ir-Ria del Burgo (fil-provinċja ta’ La 
Coruña, Spanja). Hu jilmenta dwar l-indifferenza tal-awtoritajiet, li jippermettu r-rimi ta’ 
skart urban u industrijali fil-bajja, li f’bosta każijiet ikun perikoluż ħafna għas-saħħa tal-
bniedem. Hu tal-fehma li qed tinkiser il-leġiżlazzjoni Komunitarja u li l-awtoritajiet tal-gvern 
ikkonċernati, inklużi l-ministeru ambjentali, il-gvern reġjonali Galizjan u l-awtoritajiet lokali, 
qed jonqsu li juru tħassib dwar din il-kwistjoni. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Marzu 2011.

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE se tikkontribwixxi 
biex ittejjeb il-kwalità ambjentali f’sitwazzjonijiet bħal dawk deskritti mill-petizzjonant.

Id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma tal-UE (WFD)1 tobbliga lill-Istati Membri biex jieħdu azzjoni 
                                               
1 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li 

tistabbilixxi qafas għall-azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika dwar l-ilma, ĠU L 
327, 22.12.2000.
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biex jiżguraw li l-korpi kollha tal-ilma (inklużi l-ilmijiet tal-kosta) jiksbu stejtus ambjentali tajjeb 
(jiġifieri mingħajr tniġġis) sal-2015. Id-WFD tagħti bidu għal proċess li jwassal għall-
identifikazzjoni tal-pressjonijiet ambjentali ewlenin li jaffettwaw korpi tal-ilma partikolari, għad-
definizzjoni ta’ objettivi għall-karatteristiċi ambjentali li jikkaratterizzaw l-istejtus tajjeb u, 
eventwalment, għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ miżuri xierqa biex jiġu trattati.

Wieħed mill-istadji importanti fl-implimentazzjoni tad-WFD huwa l-adozzjoni tal-hekk 
imsejħin Pjanijiet Amministrattivi tal-Baċiri tax-Xmajjar, li għandhom jinkludu objettivi u 
miżuri partikolari biex jiġu trattati t-tniġġis tal-ilmijiet u s-sedimenti u l-konsegwenzi. Il-
Kummissjoni ħadet azzjoni legali kontra Spanja talli ma adottatx, inter alia, il-Pjan 
Amministrattiv għall-ilmijiet tal-kosta fil-kuntest tal-petizzjoni.

Il-kisba ta’ tali stejtus tajjeb tista’ tkun possibbli biss jekk partijiet importanti oħra tal-
leġiżlazzjoni tal-UE jitpoġġew fil-prattika wkoll. Dan aktar u aktar japplika għad-Direttiva 
dwar it-trattament tal-ilma urban mormi. Hekk kif jindika l-petizzjonant, is-sistema tat-
trattament tal-ilma mormi, iġġenerat mill-agglomerazzjoni ta’ La Coruña, għadha mhix 
tiffunzjona kompletament.

Id-Direttiva dwar il-kwalità għall-moluski 2006/113/KE1 (l-Artikolu 5) tobbliga lill-Istati 
Membri biex jippreparaw programmi speċifiċi biex jittaffa t-tniġġis fi żmien sitt snin wara li 
ż-żona magħżula tiġi nnominata bħala żona għall-produzzjoni tal-molluski. Iż-żona ġiet 
nominata fl-1993 (BOE Nru 312, fit-30 ta’ Diċembru 1993). Din id-direttiva se tiġi revokata 
b’effet minn 13-il sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ tad-WFD (fl-2013).

B’referenza għall-punti legali t’hawn fuq, il-Kummissjoni tixtieq tiddikjara li:

- Fir-rigward tad-Direttiva tal-UE 91/271/KEE, li tikkonċerna t-trattament tal-ilma urban 
mormi, il-Kummissjoni ressqet lir-Renju ta’ Spanja quddiem il-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja (C-343/10) inkluża l-agglomerazzjoni ta’ La Coruña, fejn tinsab Ría del Burgo;

- Fir-rigward tad-Direttiva tal-UE 2000/60/KE, dwar l-ilma, il-Kummissjoni ħadet azzjoni 
legali (inħarġet opinjoni motivata skont l-Artikolu 258 tat-TFUE – l-aħħar pass qabel ma 
l-kwistjoni tressqet quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE) kontra Spanja talli ma adottatx, 
inter alia, il-Pjan Amministrattiv għall-ilmijiet tal-kosta fiż-żona msemmija fil-petizzjoni;

- Fir-rigward tad-Direttiva 2006/113/KE dwar il-kwalità meħtieġa għall-ilmijiet tal-
koltivazzjoni tal-molluski, wara investigazzjoni tal-Kummissjoni u rappreżentazzjonijiet 
sussegwenti li saru quddiem l-awtoritajiet Spanjoli, programm speċifiku għat-tnaqqis tat-
tniġġis, f’konformità mal-Artikolu 5 ta’ din id-Direttiva, ġie propost mill-awtoritajiet 
kompetenti.

                                               
1 ĠU L 376, 27.12.2006
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Konklużjoni

Il-Kummissjoni ħadet azzjoni dwar is-suġġett ta’ din il-petizzjoni. B’mod partikolari, il-
Kummissjoni ħadet azzjoni legali, skont l-Artikolu 258 tat-TFUE fir-rigward tal-
implimentazzjoni inadegwata tal-partijiet ewlenin tal-leġiżlazzjoni tal-UE relevanti għas-
sitwazzjoni deskritta mill-petizzjonant.


