
CM\882130MT.doc PE452.725v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

26.10.2011

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0228/2010, imressqa minn Vicente Fernández Pérez, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, f’isem l-Assoċjazzjoni Ambjentali “Coto do Frade”, 
dwar ir-regolazzjoni tal-fluss tax-xmara Avia (Orense)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li t-taqsima tax-xmara Avia (ta’ madwar 21 kilometru), mir-riserva ta’ 
Albarellos għall-konfluwenza tagħha max-xmara Miño, li hija t-tributarju prinċipali tagħha, 
ġiet affettwata b’mod negattiv minħabba l-kostruzzjoni tar-riserva inkwistjoni li, skont il-
petizzjonant, qed iddgħajjef is-sostenibilità tal-ekosistema tax-xmara. Huwa juri li mhux qed 
jinżamm fluss ekoloġikament sostenibbli u li ma sar xejn sabiex il-ħut migratorju jiġi 
pprovdut b’passaġġi alternattivi. Għalhekk, hu jappella għall-invalidazzjoni tal-liċenzji għall-
operar tad-digi maħruġa lill-kumpanija Gas Natural - Unión Fenosa u d-demolizzjoni 
sussegwenti tad-diga nnifisha, filwaqt li jsostni li nkisru d-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 
92/43/KE u 2000/60/KE. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Ġunju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.

Fejn tidħol l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Ħabitats1, il-Kummissjoni tfakkar l-obbligu tal-
Istati Membri li jistabbilixxu u jimplimentaw sistema ta’ ħarsien strett tal-ispeċi tal-annimali u 
l-pjanti ta’ interess Komunitarju elenkati fl-Anness IV, fl-Istati Membri kollha, kif stipulat fl-

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 92/43/KE, tal-21 ta’ Mejju 1992, dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u 
l-flora selvaġġa. ĠU L 206 tat-22.07.1992.
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Artikoli 12 u 13. L-Artikolu 12 jipprojbixxi l-forom kollha ta’ qbid volontarju jew qtil ta’ 
kampjuni mill-ispeċi tal-annimali (imsemmija fl-Anness IV) fis-selvaġġ kif ukoll it-tfixkil 
voluntarju tagħhom, speċjalment waqt il-perjodu tat-tgħammir, tkabbir, ibernazzjoni u 
migrazzjoni. Huma wkoll ipprojbiti l-qerda volontarja jew teħid tal-bajd mis-selvaġġ kif ukoll 
id-deterjorazzjoni jew qerda ta’ siti tat-tgħammir jew postijiet ta’ mistrieħ.

Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 13, l-Istati Membri huma obbligati li jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jistabbilixxu sistema għall-ħarsien strett tal-ispeċi tal-pjanti elenkati fl-Anness 
IV, li għandha tipprojbixxi l-ġbir, qtugħ, qlugħ mill-għeruq jew qerda intenzjonata ta’ 
kampjuni minn dawk il-pjanti fis-selvaġġ. L-Artikolu 13 jipprojbixxi wkoll iż-żamma, it-
trasport u l-bejgħ jew skambju, u l-offerta għall-bejgħ jew skambju, ta’ kampjuni ta’ pjanti 
elenkati fl-Anness IV meħuda mis-selvaġġ, ħlief għal dawk meħuda b’mod legali qabel ma 
tiġi implimentata d-Direttiva tal-Ħabitats.

L-obbligi ta’ ħarsien strett kif stipulati fl-Artikoli 12 u 13 għandhom ikunu interpretati fil-
kuntest tal-għan ġenerali tad-Direttiva kif deskritt fl-Artikolu 2, li għalih qed jikkontribwixxu. 
Tinħtieġ evidenza ċara tal-possibilità ta’ ksur ta’ dawn id-dispożizzjonijiet qabel ma titnieda 
investigazzjoni.

Fejn jidħlu l-ispeċi tal-għasafar elenkati fil-petizzjoni u inklużi fl-Anness I tad-Direttiva 
2009/147/KE1 il-Kummissjoni tfakkar id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4(4) tad-Direttiva 
msemmija, li jistipula li l-Istati Membri għandhom jagħmlu l-iżjed possibbli biex jevitaw it-
tniġġis jew deterjorazzjoni tal-ambjent naturali tal-għasafar li jinsabu barra miż-żoni tal-
protezzjoni. 

Id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma2 titlob 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 
jinkludu elementi bijoloġiċi, iżda wkoll elementi li jappoġġjaw l-elementi bijoloġiċi, bħalma 
huma l-kontinwità tax-xmara u r-reġim idroloġiku. 

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.

                                               
1 Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni 
tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 20/7, 26.1.2010), li tikkodifika d-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 
1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 103, 25.4.1979).
2 2000/60/KE, ĠU L 327, 22.12.2000, p.1.
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L-istabbiliment ta’ flussi ekoloġiċi minimi fix-xmajjar irregolati b’diga jitqies ta’ importanza 
kbira għall-implimentazzjoni tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Mhux possibbli l-ilħuq tal-
objettiv tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma għal stat ekoloġiku tajjeb tal-ilmijiet tal-wiċċ wara d-
diga jekk ma jkunx iggarantit fluss ekoloġiku minimu. Il-fluss minimu għandu jintrabat mal-
objettiv tal-istat ekoloġiku tajjeb, u għaldaqstant għandu jiġi żviluppat każ b’każ, bil-
kunsiderazzjoni tal-karatteristiċi fiżiċi, idroloġiċi u ekoloġiċi tal-korpi tal-ilma affettwati. 

Fi Spanja, għadhom ma ġewx adottati l-pjanijiet ta’ mmaniġġjar tal-baċini tax-xmara mitluba 
mid-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Fit-3 ta’ Ġunju 20101 il-Kummissjoni ħadet azzjoni legali 
kontra Spanja peress li hija ma ressqitx lill-Kummissjoni l-pjanijiet ta’ mmaniġġjar tal-baċini 
tax-xmara tagħha f’konformità mal-Artikolu 15(3) tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Biss meta 
l-Kummissjoni tirċievi l-pjanijiet ta’ mmaniġġjar tal-baċini Spanjoli, hija se tkun f’pożizzjoni 
tifli bir-reqqa l-kontenut tagħhom. Fir-rigward tal-każ speċifiku msemmi mill-petizzjonant, il-
Kummissjoni se titlob informazzjoni lill-awtoritajiet Spanjoli. 

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni ma tistax tidentifika ksur tad-Direttiva 
tal-Ħabitats. Fir-rigward tal-possibilità ta’ ksur tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, il-
Kummissjoni se titlob kjarifiki mill-awtoritajiet Spanjoli peress li bħalissa mhix qiegħda 
f’pożizzjoni tiddeċiedi jekk ir-rekwiżiti rilevanti tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma humiex 
issodisfati jew le.

4. Risposta (RIV) tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2011.

Il-Kummissjoni tixtieq tirreferi għall-aħħar komunikazzjoni dwar din il-petizzjoni, li fiha ġie 
konkluż li ma jista’ jiġi identifikat ebda ksur tad-Direttiva tal-Ħabitats. Fir-rigward tat-twettiq 
tal-obbligi skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma2, il-Kummissjoni talbet informazzjoni mill-
awtoritajiet Spanjoli.

Fit-tweġiba tagħhom, l-awtoritajiet Spanjoli jiddikjaraw li l-abbozz ta’ pjanijiet ta’ 
mmaniġġjar tal-baċini tax-xmara għad-distrett tal-baċin tax-Xmara Miño-Sil, fejn tinsab ix-
Xmara Avia, jidentifika l-korp tal-ilma wara d-Diga ta’ Albarellos bħala korp tal-ilma 
modifikat ħafna minħabba l-fatt li l-fluss tiegħu naqas serjament kawża tat-tħaddim tal-
impjant idroelettriku ta’ Albarellos. L-impjant jieħu l-ilma mir-riserva u jarmih lura fix-xmara 
3.5 km wara mid-diga. Konsegwentement, din il-medda tax-xmara hija affettwata serjament.

L-awtorità għall-baċin tax-xmara (Confederación Hidrográfica del Norte, issa Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil) immodifikat il-konċessjoni tal-impjant idroelettriku fl-2005 biex  
tirrikjedi li s-sid jibni mogħdija għall-ħut bi fluss ekoloġiku xieraq, sabiex tiġi żgurata l-
possibilità ta’ migrazzjoni tal-ħut. Is-sid ikkontesta d-deċiżjoni amministrattiva quddiem il-
Qrati Spanjoli. Fis-16 ta’ April 2009, il-Qorti Suprema Spanjola kkonfermat il-legalità tad-
deċiżjoni li ttieħdet mill-awtorità għall-baċin tax-xmara, li minn dakinhar talbet lis-sid 
jippreżenta proġett ta’ mogħdija għall-ħut u fluss ekoloġiku. 

Fit-tweġiba tagħhom, l-awtoritajiet Spanjoli spjegaw li d-Diga ta’ Albarellos hija għolja 
90 metru, inbniet fl-1971 u tintuża għall-ġenerazzjoni tal-enerġija idroelettrika. Il-possibilità li 
                                               
1 Ara wkoll l-IP/10/685 tat-3.6.2010.
2 2000/60/KE, ĠU L 327, tat-22.12.2000, p.1.
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d-diga titwaqqa’ tinvolvi spejjeż kbar li jinkludu: id-demolizzjoni tal-infrastuttura, l-ispejjeż 
ta’ kumpens lis-sid u t-telf ta’ produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli li tikkontribwixxi għall-
ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. L-awtoritajiet Spanjoli jargumentaw li mhuwiex possibbli li 
tinstab alternattiva aħjar għall-ġenerazzjoni tal-enerġija u għalhekk, id-diga tissodisfa l-
kundizzjonijiet tal-Artikolu 4.3 tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, biex tintgħażel bħala korp 
tal-ilma modifikat ħafna.

Fl-istess ħin, l-abbozz tal-pjanijiet ta’ mmaniġġjar tal-baċini tax-xmara għad-distrett tal-baċin 
tax-Xmara Miño-Sil ġie ppubblikat u nfetaħ għal konsultazzjoni pubblika bejn il-15 ta’ 
Diċembru 2010 u l-15 ta’ Ġunju 2011. L-abbozz ta’ pjan jinkludi flussi ekoloġiċi minimi għal 
ħafna korpi tal-ilma, inkluża x-Xmara Avia taħt id-Diga ta’ Albarellos. Fl-abbozz ta’ pjan 
huwa mistenni li l-korpi tal-ilma taħt id-Diga ta’ Albarellos jilħqu potenzjal ekoloġiku tajjeb 
sal-2015.

Mill-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet Spanjoli, il-Kummissjoni tikkunsidra li ssir 
valutazzjoni oħra aktar dettaljata tal-pjanijiet ta’ mmaniġġjar tal-baċin tax-xmara hekk kif il-
pjanijiet Spanjoli jiġu adottati u kkomunikati lill-Kummissjoni. Kif ġie mfakkar fil-
komunikazzjoni preċedenti, il-Pjanijiet ta’ Mmaniġġjar tal-Baċini tax-Xmara mitluba mid-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma għadhom ma ġewx adottati fi Spanja minkejja li l-iskadenza 
kienet Diċembru 2009. It-tieni twissija legali ntbagħtet lil Spanja fis-27 ta’ Jannar 20111. 
Għalhekk, f’Ġunju 2011, il-Kummissjoni ddeċidiet li tressaq il-każ quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea2.

Konklużjoni

Mill-informazzjoni li għandha, f’dan l-istadju l-Kummissjoni ma tista’ tidentifika ebda ksur 
tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. 

                                               
1 Ara IP/11/91 tas-27/01/2011.
2 Ara IP/11/729 tas-16.06.2011.


