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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0874/2011 imressqa minn Michael Witfer, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, f’isem “Sportboot Gemeinschaft Saale-Elster e.V.”, dwar il-fatt li 
x-Xmara Saale minn xmara importanti ssir passaġġ tal-ilma insinifikanti 
għat-trasport u t-turiżmu

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona l-pjan li bih ix-Xmara Saale tista’ tinbidel minn xmara importanti 
għal passaġġ tal-ilma insinifikanti għat-trasport u t-turiżmu (Restwassernetz). Skont il-
petizzjonant, l-awtoritajiet Ġermaniżi qed iwettqu ristrutturar maġġuri tal-passaġġi tal-ilma. 
Il-petizzjonant jistqarr li dan huwa ta’ żvantaġġ għan-nies tal-lokal, għall-ekonomija lokali u 
għat-turiżmu nawtiku fiż-żona tax-xmara. Barra minn hekk, il-petizzjonant jistenna li se jkun 
hemm problemi ta’ għargħar peress li, skontu, jekk il-passaġġ tax-xmara ma jibqax jintuża ma 
jdumx ma jimtela bit-tajn, u b’hekk jogħla l-livell tal-ilma, u dan iżid ir-riskju tal-għargħar. 
Għall-prevenzjoni ta’ dan ir-riskju, ikollhom jinbnew digi b’għoli adattat għal passaġġ tal-
ilma ta’ fond u wisa’ partikolari, iżda l-ispejjeż għal dan imorru kontra l-pjan għall-iffrankar 
mixtieq mill-awtoritajiet. Barra minn hekk, il-petizzjonant huwa tal-fehma li l-pjanijiet għat-
turiżmu nawtiku għall-ibliet ta’ Halle u Leipzig se jkunu affettwati mill-pjan li bih ix-Xmara 
Saale tista’ tinbidel minn xmara importanti għal passaġġ tal-ilma insinifikanti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Novembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta mill-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012.

Ix-Xmara Saale mhix parti min-netwerk TEN-T attwali kif deskritt fid-Deċiżjoni Nru 
661/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Lulju 2010 fuq Linji Gwida tal-
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Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk ta’ trasport trans-Ewropew (1). Għalhekk, ir-rekwiżiti 
għall-passaġġi tal-ilma interni tal-Artikolu 11 tad-Deċiżjoni Nru 661/2010 ma japplikawx 
għax-Xmara Saale.  Id-deċiżjoni dwar il-klassifikazzjoni ta’ din ix-xmara bħala navigabbli 
jew le mhix fil-kompetenza tal-Ġermanja.  Barra minn hekk, għandu jiġi nnutat li x-Xmara 
Saale mhix parti min-netwerk komprensiv u ċentrali futur TEN-T, kif deskritt fil-proposta tal-
Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq Linji Gwida tal-
Unjoni għall-iżvilupp ta’ netwerk ta’ trasport trans-Ewropew (2).

Skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, l-Istati Membri għandhom jevitaw id-degradazzjoni tal-
istatus tal-korpi tal-ilma. Għal modifiki ġodda tal-karatteristiċi fiżiċi ta’ korp tal-ilma mistenni 
li jikkawża degradazzjoni, l-Artikolu 4(7) tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (WFD) joffri 
eżenzjoni bl-objettiv ta' nuqqas ta’ degradazzjoni jekk ċertu kundizzjonijiet jintlaħqu, inkluża 
l-preżenza ta’ interess pubbliku qawwi, ta’ benefiċċji li jegħlbu d-degradazzjoni ambjentali u 
n-nuqqas ta’ alternattivi li jkunu għażla ambjentali aħjar.  Barra minn hekk, il-miżuri 
possibbli kollha għandhom jittieħdu sabiex issir mitigazzjoni tal-impatt ħażin fuq l-istatus tal-
ilma ta’ taħt l-art u l-ilma tal-wiċċ. 

Id-Direttiva dwar l-Għargħar teħtieġ il-preparazzjoni ta’ pjanijiet ta’ mmaniġġjar tar-riskji tal-
għargħar sal-2015, li għandhom jikkunsidraw kwistjonijiet ta’ navigazzjoni. Hija r-
responsabbiltà tal-Istati Membri li jivvalutaw ir-riskju tal-għargħar, jħejju mapep tal-periklu
tal-għargħar u riskju tal-għargħar, u li jinkludu l-miżuri meħtieġa sabiex inaqqsu l-
konsegwenzi ħżiena potenzjali tal-għargħar eż. għas-saħħa tal-bniedem u l-attività 
ekonomika, fil-pjanijiet ta’ mmaniġġjar tar-riskji tal-għargħar.  
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