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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0227/2011 imressqa minn Waclaw Mokrzycki, ta' ċittadinanza 
Pollakka, f’isem l-assoċjazzjoni 'Zakanale', dwar in-nuqqas ta’ 
konsiderazzjoni mogħtija lil dokumenti legali tal-UE fir-rigward ta’ 
xogħlijiet ta’ infrastruttura relatati mal-għargħar iffinanzjati mill-UE fil-belt 
Pollakka tal-Punent ta’ Gorzów

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li l-awtoritajiet Pollakki responsabbli kisru għadd ta’ dokumenti legali 
tal-UE li jirrigwardaw il-bini mill-ġdid tal-infrastruttura li nqerdet minħabba l-għargħar sever 
li seħħ fil-belt ta’ Gorzów, li tinsab fil-Punent tal-Polonja, u madwarha. Il-petizzjonant jindika 
li x-xogħlijiet tal-infrastruttura li qed isiru bħalissa, inklużi t-tiswijiet tat-toroq u tas-sistemi 
tad-drenaġġ, qed jirċievu appoġġ mill-UE. Skont il-petizzjonant, it-tlestija tal-proġetti 
inkwistjoni, li ċ-ċittadini kkonċernati ma ġewx ikkonsultati dwarhom, se thedded lill-ambjent 
naturali u se jkollha effett distruttiv fuq il-flora u l-fawna lokali. Għalhekk, il-petizzjonant qed 
jitlob lill-Parlament Ewropew jivverifika jekk ix-xogħlijiet tal-infrastruttura inkwistjoni 
jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/35/KE li tipprovdi għall-
parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil ta’ ċerti pjanijiet u programmi li għandhom 
x’jaqsmu mal-ambjent, id-Direttiva 2007/60/KE dwar il-valutazzjoni u l-immaniġġjar tar-
riskji tal-għargħar, id-Direttiva 2000/60/KE li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-
qasam tal-politika tal-ilma, id-Direttiva 2001/42/KE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet 
u programmi fuq l-ambjent, id-Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats u d-
Direttiva 79/409/KEE dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-31 ta’ Mejju 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

Il-petizzjonant jallega li minħabba nuqqas ta’ informazzjoni suffiċjenti u konsultazzjoni 
pubblika fir-rigward tal-investiment ippjanat għall-belt ta' Gorzów Wielkopolski, id-
dispożizzjonijiet tad-Direttivi tal-UE li ġejjin ġew miksura:-
- Id-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 li 
tipprovdi għall-parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil ta' ċerti pjanijiet u programmi li 
għandhom x'jaqsmu mal-ambjent u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE u 
96/61/KE rigward il-parteċipazzjoni pubblika u l-aċċess għall-ġustizzja1,- Id-Direttiva 
207/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2007 dwar il-valutazzjoni 
u l-immaniġġjar tar-riskji tal-għargħar (id-Direttiva dwar l-Għargħar)2,

- Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li 
tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (id-Direttiva Qafas 
dwar l-Ilma)3,

- Id-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2001 dwar 
l-istima tal-effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent (id-Direttiva SEA)4

- Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 2012 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats 
naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġi (id-Direttiva dwar il-Ħabitats)5,- Id-Direttiva tal-
Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (Id-
Direttiva dwar l-Għasafar)6.

Barra minn hekk, il-petizzjonant isostni li, fir-rigward tal-bini mill-ġdid ta’ Triq Strażacka 
f’Gorzów Wielkopolski, proġett kofinanzjat mill-UE, ġew miksura numru ta’ 
dispożizzjonijiet mhux speċifikati Pollakki u tal-UE. 

Imbagħad, il-petizzjonant jallega li l-attivitajiet mhux effettivi ta’ irrigazzjoni fl-inħawi tax-
Xmara Warta (tindif tal-fosos u l-kanali tal-ilma, bini ta’ digi) irriżultaw f’għargħar fir-reġun 
ta’ Zawarcie u Zakanale. 

Il-petizzjonant jindika li l-implimentazzjoni ta’ xi investiment (mhux definit) irriżulta fi 
tniġġis ambjentali, diżastri tal-kostruzzjoni u bidliet idroloġiċi (għargħar, nixfa) fl-inħawi ta' 
Deszczno u Zakanale. Barra minn hekk, il-petizzjonant isostni li b'riżultat tal-avvenimenti ta' 
għargħar fl-inħawi ta' Gorzów Wielkopolski, kien hemm ħsara fis-sistema tal-provvista tal-
ilma li kkawżat eċċedenza tal-limiti tal-manganiż fl-ilma maħsub għall-konsum mill-
bniedem. Il-petizzjonant jallega wkoll nuqqas ta’ sorveljanza tal-investimenti (mhux definiti) 
mill-UE. 

Fl-aħħar, il-petizzjonant jappella lill-istituzzjonijiet Ewropej biex jistabbilixxu qafas legali 
sabiex jitħawlu siġar tul digi u fosos, flimkien ma' kondizzjonalità fuq il-kofinanzjament tal-
UE, peress li dan il-metodu storikament wera, fil-fehma tiegħu, li hu l-aktar metodu effettiv 
għall-protezzjoni mill-għargħar. 
                                               
1 ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17–25.
2 ĠU L 288, 6.11.2007, p. 27–34.
3 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1–73.
4 ĠU L 197, 21.7.2001, p. 30–37.
5 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7–50.
6 ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1–18.
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Fuq il-kwistjoni ta’ ksur potenzjali tad-Direttivi msemmija mill-petizzjonant (id-Direttiva 
dwar l-Għargħar, id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, id-Direttiva dwar il-Ħabitats, id-Direttiva 
dwar l-Għasafar, id-Direttiva SEA, id-Direttiva 2003/35) mill-investimenti ppjanati 

Il-petizzjonant ma jispeċifika la l-investiment u lanqas l-azzjonijiet li jistgħu jkunu bi ksur 
tad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi msemmija hawn fuq. Għalhekk, il-Kummissjoni mhijiex 
f’pożizzjoni li tistabbilixxi ksur tad-Direttivi msemmija. 

B’mod partikolari, għandu jiġi nnutat li d-Direttiva 2003/35/KE temenda d-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva 1985/337/KEE dwar l-istimi tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent1 (issa 2011/92/UE2) (id-Direttiva dwar l-EIA) fir-rigward tal-informazzjoni pubblika 
u l-konsultazzjoni pubblika u, għalhekk, huwa biżżejjed li tiġi analizzata l-konformità tal-
allegati attivitajiet mad-Direttiva dwar l-EIA. Billi l-petizzjonant ma jipprovdix informazzjoni 
dwar l-investiment ippjanat, il-Kummissjoni mhijiex f'pożizzjoni li tistabbilixxi jekk id-
Direttiva dwar il-VIA hijiex applikabbli għalihom u jekk ir-rekwiżiti tad-Direttiva ġewx 
sodisfatti jew le. 

Id-Direttiva SEA tirrikjedi li titwettaq valutazzjoni ambjentali fuq ċerti pjanijiet u programmi 
pubbliċi li x’aktarx ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent. Madankollu, id-Direttiva SEA 
ma tidhirx li hija applikabbli għall-investiment imsemmi mill-petizzjonant.

Barra minn hekk, abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni 
mhijiex kapaċi tidentifika l-applikabilità tad-Direttivi dwar il-Ħabitats u dwar l-Għasafar għal 
dawn il-kwistjonijiet. 

Rigward id-Direttivi li jibqa’, id-Direttiva dwar l-Għargħar tirrikjedi li “(...) l-Istati Membri 
għandhom iqiegħdu l-valutazzjoni preliminari tar-riskju ta’ għargħar, il-mapep tal-periklu ta’ 
għargħar, il-mapep tar-riskju ta’ għargħar u l-pjanijiet tal-maniġġar tar-riskju ta’ għargħar 
disponibbli għall-pubbliku.” Abbażi tal-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant, il-
Kummissjoni mhijiex f'pożizzjoni li tidentifika li l-awtoritajiet Pollakki ma wettqux id-
dmirijiet tagħhom kif stabbilit fid-Direttiva. 

Id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma wkoll tipprovdi għall-konsultazzjonijiet pubbliċi rigward il-
proċess ta’ tħejjija ta’ Pjanijiet ta’ Mmaniġġjar tal-Baċini tax-Xmajjar (RMBPs). Madankollu, 
mill-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant, il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li 
tidentifika li l-awtoritajiet Pollakki ma wettqux id-dmirijiet tagħhom fir-rigward tal-
konsultazzjonijiet pubbliċi, kif stabbilit mid-Direttiva. Inċidentalment, għandu jiġi nnutat li l-
RBMPs, inkluż dawk imħejjija mill-awtoritajiet Pollakki, fil-preżent huma soġġetti għal 
valutazzjoni orizzontali mill-Kummissjoni.  

Fuq il-kwistjoni tal-ksur potenzjali tad-Direttiva dwar il-VIA fir-rigward tal-bini mill-ġdid 
tat-triq 

Il-Kummissjoni tixtieq tinnota li d-Direttiva 2011/92/UE dwar l-istimi tal-effetti ta' ċerti 

                                               
1 ĠU L 175, 7.12.1998, p. 40.
2 ĠU L 26, 7.12.1998, p. 1.
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proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (id-Direttiva dwar il-VIA) tista' tkun applikabbli 
għall-proġett tal-bini mill-ġdid ta' Triq Strazacka. 

Skont l-Artikolu 2 tad-Direttiva dwar l-EIA “L-[I]stati Membri għandhom jadottaw il-miżuri 
kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li, qabel ma jingħata l-kunsens, il-proġetti li x'aktarx 
ikollhom impatt sinifikanti fuq l-ambjent bis-saħħa, fost l-oħrajn, tan-natura, id-daqs u l-
lokalizzazzjoni tagħhom ikunu soġġetti għar-rekwiżit li jkun hemm kunsens għall-iżvilupp u 
stima rigward l-effetti tagħhom.”

Il-bini mill-ġdid ta’ triq tista’ tiġi kkwalifikata bħala wieħed mill-proġetti msemmija fil-punt 
10(e) tal-Annes II tad-Direttiva: "Il-bini ta’ toroq, portijiet u stallazjonijiet tal-portijiet, 
inklużi menqiet għall-bastimenti tas-sajd (proġett mhux inklużi fl-Anness I)", filwaqt li 
f’konformità mal-punt 13, Annes II, inċiż 1, "Kull bidla jew estensjoni tal-proġetti mniżżla fl-
Anness I jew f’dan l-Anness, diġà awtorizzati, imwettqa jew fil-proċess tat-twettiq, li jista’ 
jkollhom effetti negattivi sinifikanti fuq l-ambjent ."

F’konformità mal-Artikolu 4(2) tad-Direttiva, għall-proġetti msemmija fl-Anness II, l-Istati 
Membri għandhom jiddeterminaw jew permezz ta’ ezami każ b’każ jew permezz ta’ livelli 
limiti jew kriterji stabbiliti mill-Istati Membri abbażi tal-kriterji inklużi fl-Anness III mad-
Direttiva dwar il-VIA, jekk il-proġett għandux ikun suġġett għal valutazzjoni b'mod konformi 
mal-Artikoli 5 sa 10 tad-direttiva. Meta, b’riżultat ta’ din l-analiżi (screening), jiġi stabbilit li 
l-proġett x’aktarx ikollu impatt negattiv sinifikanti fuq l-ambjent, il-proġett għandu jiġi 
soġġett għall-proċedura ta’ valutazzjoni tal-impatt ambjentali qabel ma jingħata l-kunsens 
għall-iżvilupp. Il-proċedura tal-VIA tinkludi, fost l-oħrajn, it-tfassil ta’ rapport ambjentali li 
jivvaluta l-effetti diretti u kwalunkwe effetti indiretti, sekondarji, kumulattivi, fiż-żmien qasir, 
medju u fit-tul, permanenti u temporanju, pożittivi u negattivi tal-proġett fuq l-ambjent kif 
ukoll informazzjoni u konsultazzjoni pubblika. 

B’mod partikolari, l-Artikolu 6 tad-Direttiva dwar il-VIA jirreferi għall-kwistjoni tal-
informazzjoni u l-konsultazzjoni pubblika. L-Artikolu 6(2) jipprovdi li “Il-pubbliku għandu 
jiġi mgħarraf, jew b'avviżi pubbliċi jew b'mezzi oħra approprjati bħalma hija l-medja 
elettronika meta disponibbli, dwar il-materji li ġejjin kmieni fil-proċeduri tat-tfassil tad-
deċiżjonijiet dwar l-ambjent imsemmija fl-Artikolu 2(2) u, l-iktar tard, hekk kif it-tagħrif ikun 
jista' jiġi pprovdut b'mod raġonevoli: (a) it-talba għall-kunsens għall-iżvilupp; (b) il-fatt li l-
proġett huwa soġġett għal proċedura ta’ stima dwar l-impatt fuq l-ambjent u, meta rilevanti, 
il-fatt li japplika l-Artikolu 7; (c) id-dettalji tal-awtoritajiet kompetenti responsabbli mit-teħid 
tad-deċiżjoni, dawk li minn għandhom jista' jinkiseb tagħrif rilevanti, dawk li lilhom jistgħu 
jiġu sottomessi kummenti jew mistoqsijiet, u d-dettalji dwar l-iskeda taż-żmien għat-
trażmissjoni tal-kummenti jew il-mistoqsijiet; (d) in-natura tad-deċiżjonijiet possibbli jew, 
meta jkun hemm wieħed, l-abbozz tad-deċiżjoni; (e) indikazzjoni tad-disponibbiltà tat-tagħrif 
miġbur skont l-Artikolu 5; (f) indikazzjoni dwar iż-żminijiet jew il-postijiet li fihom u l-mezzi 
li permezz tagħhom it-tagħrif irid jiġi magħmul disponibbli; (g) id-dettalji tal-arranġamenti 
għall-parteċipazzjoni tal-pubbliku magħmula skont il-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu." U l-
Artikolu 6(4) jipprovdi li “Il-pubbliku kkonċernat għandu jingħata opportunitajiet minn 
kmieni u effettivi sabiex jipparteċipa fil-proċeduri tat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar l-ambjent 
imsemmija fl-Artikolu 2(2) u għandu, għal dan il-għan, ikun intitolat li jesprimi kummenti u 
opinjonijiet meta l-għażliet kollha jkunu miftuħa lill-awtorità jew lill-awtoritajiet kompetenti 
qabel tittieħed id-deċiżjoni dwar it-talba għall-kunsens għall-iżvilupp.”
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Il-Kummissjoni ma tistax tistabbilixxi, abbażi tal-informazzjoni limitata ppreżentata mill-
petizzjonant, jekk id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-VIA, inklużi d-dispożizzjonijiet 
dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni pubbliċi, inkisrux mill-awtoritajiet Pollakki fir-
rigward tal-proġett inkwistjoni.

Fuq il-kwistjoni tal-ksur potenzjali tad-Direttiva dwar il-VIA fir-rigward ta’ attivitajiet ta’ 
irrigazzjoni 

Il-Kummissjoni tixtieq tosserva li d-Direttiva dwar il-VIA tista’ tkun applikabbli wkoll għall-
attivitajiet ta’ irrigazzjoni msemmija mill-petizzjonant, peress li potenzjalment jaqgħu fil-
kamp ta’ applikazzjoni tal-Anness II, punt 10(f) tad-Direttiva ("Il-bini ta’ passaġġi interni 
navigabbli mhux inklużi fl-Anness I, il-bini ta’ kanali u xogħlijiet għall-ilqugħ tal-ilma mill-
ħamliet").

Madankollu, abbażi tal-informazzjoni pprovduta, il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li 
tiddetermina jekk id-Direttiva dwar il-VIA hijex applikabbli għall-proġetti ta’ irrigazzjoni 
msemmija mill-petizzjonant.

Fuq il-kwistjoni ta’ eċċedenza tal-livelli ta’ manganiż fl-ilma maħsub għall-konsum mill-
bniedem.

Il-Kummissjoni tixtieq tosserva li d-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE1 dwar il-kwalità tal-ilma 
maħsub għall-konsum mill-bniedem tista’ tkun applikabbli għall-kwistjoni ta’ eċċedenzi tal-
livelli ta’ manganiż imqajma mill-petizzjonant. Skont l-Artikolu 4(1) ta’ din id-Direttiva:  “l-
Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-ilma maħsub għall-
konsum mill-bniedem huwa nadif u tajjeb għas-saħħa. Għall-għanijijiet tar-rekwiżiti minimi 
ta' din id-Direttiva, l-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem għandu jkun tajjeb għas-saħħa 
u nadif jekk: (a) ma jkunx fih mikroorganiżmi u parassiti u sustanzi li, f'numri jew 
konċentrazzjonijiet, jistgħu jkunu ta' periklu għas-saħħa tal-bniedem, u (b) jilħaq il-ħtiġiet 
minimi mniżżla fl-Anness I, Partijiet A u B.” 

Għandu jiġi nnutat il l-manganiż mhuwiex inkluż fil-lista ta’ parametri kimiċi elenkati fl-
Anness I, Partijiet A u B. Madankollu, huwa elenkat fl-Anness I, Parti C, li, kif stipulat mill-
Artikolu 5 tad-Direttiva jistabbilixxi l-valuri li jeħtieġ jiġu ffissati biss għal skopijiet ta’ 
monitoraġġ u t-twettiq tal-obbligi imposti mill-Artikolu 8 tad-Direttiva dwar l-azzjoni 
rimedjali u restrizzjonijiet fl-użu. F’konformità mal-Artikolu 8(1) tad-Direttiva kwalunkwe 
nuqqas li jintlaħqu l-valuri parametriċi stabbiliti f’konformità mal-Artikolu 5 għandu jkun 
investigat b’mod immedjat sabiex tiġi identifikata l-kawża. Barra minn hekk, abbażi tal-
Artikolu 8(2) tad-Direttiva, f’każ li l-ilma maħsub għall-konsum tal-bniedem ma tissodisfax 
il-valuri parametriċi, stabbiliti f’konformità mal-Artikolu 5, l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jiżgura li l-azzjoni rimedjali neċessarja tittieħed kemm jista’ jkun malajr sabiex tiġi 
restawrata l-kwalità tiegħu. L-Artikolu 8(6) min-naħa tiegħu jistipula li fil-każ ta’ 
nonkonformità mal-valuri parametriċi jew mal-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fl-Anness I, Part 
C, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw jekk dik in-nonkonformità hijiex ta’ riskju għas-
saħħa tal-bniedem. L-Istat Membru huwa obbligat ukoll li jieħu azzjoni rimdedjali biex 
jirrestawra l-kwalità tal-ilma fejn meħtieġ sabiex titħares is-saħħa tal-bniedem. Id-Direttiva 
tirrikjedi wkoll, fl-Artikolu 8(7) tiegħu, li fejn tittieħed azzjoni rimedjali, il-konsumaturi jiġu 
                                               
1 ĠU L 330, 5.12.1998, p. 32.
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notifikati, minbarra fejn l-awtoritajiet kompetenti jqisu li n-nonkonformità mal-valur 
parametriku bħala trivjali.
Fid-dawl tal-informazzjoni ppreżentata mill-petizzjonant, għandu jiġi osservat li l-Intrapriża 
għall-Provvista tal-Ilma u d-Drenaġġ, responsabbli għall-provvista tal-ilma fl-inħawi ta’ 
Siedlice, innotifikat lill-konsumaturi bin-nonkonformità mal-valuri parametriċi tal-
manganiżju, li seħħet wara l-waqfien tas-sistema tal-provvista tal-ilma, billi indikat li n-
nonkonformità kienet trivjali. Barra minn hekk, l-Intrapriża għall-Provvista tal-Ilma u d-
Drenaġġ qalet li s-sistema tal-provvista tal-ilma għall-konsumaturi konċernati kienet ġiet 
żgurata immedjatament wara l-waqfa tas-sistema tal-provvista tal-ilma u li l-kwalità tal-
ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem ma kkostitwixxa ebda periklu potenzjali għas-
saħħa tal-bniedem u kien qed jiġi monitorjat b’mod regolari. Għalhekk, fid-dawl tad-
dokumenti pprovduti mill-petizzjonant, jista’ jiġi konkluż li r-rekwiżiti tal-Artikolu 8 tad-
Direttiva ġew sodisfatti. Għalhekk, abbażi tal-informazzjoni ppreżentata mill-petizzjonant, 
jista’ jiġi konkluż li l-ħsara kienet imsewwija fi żmien xahrejn u li l-konsumaturi ġew 
infurmati b’mod xieraq (inkluż li ngħataw ir-raġunijiet għan-nuqqas ta’ tiswijiet aktar qabel 
li rriżultaw mill-avvenimenti ta’ għargħar sever fl-inħawi inkwistjoni). Għalhekk, abbażi 
tal-informazzjoni ppreżentata mill-petizzjonant, ma jistax jiġi konkluż jekk ġewx miksura r-
rekwiżiti tad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb. 

Fuq il-kwistjoni tat-tniġġis ambjentali, diżastri tal-kostruzzjoni u bidliet idroloġiċi fl-inħawi 
ta’ Deszczno u Zakanale

Il-petizzjonant isostni li b’riżultat ta’ deċiżjonijiet mhux definiti meħuda fil-kors tal-
implimentazzjoni ta’ xi investiment mhux definit, seħħ tniġġis ambjentali kif ukoll diżastri 
tal-kostruzzjoni u bidliet idroloġiċi fl-inħawi ta’ Deszczno u Zakanale. 

Il-Kummissjoni tixtieq tinnota li abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, il-
Kummissjoni mhijiex kapaċi tidentifika l-applikabilità tal-liġi ambjentali tal-UE għal dawn il-
kwistjonijiet.

Fuq il-kwistjoni ta’ nuqqas ta’ sorveljanza tal-investiment mill-UE 

Kwalunkwe operazzjoni kofinanzjata mill-Fondi tal-UE għandha tirrispetta l-leġiżlazzjoni tal-
UE. Kif stipulat mill-Artikolu 9(5) tar-Regolament tal-Kunsill 1083/2006 li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni, operazzjonijiet finanzjati mill-Fondi għandhom 
jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat u tal-atti adottati taħtu. Għandu jiġi nnutat li, 
f’konformità mar-Regolament 539/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, “proġetti kbar” 
bi spiża totali ta’ aktar minn EUR 50 miljun biss huma soġġetti għal evalwazzjoni mill-
Kummissjoni. Is-servizzi tal-Kummissjoni jivverifikaw il-konformità tagħhom mad-direttivi 
ambjentali abbażi tad-dokumentazzjoni pprovduta mill-Istat Membru qabel l-adozzjoni tad-
deċiżjoni tal-Kummissjoni li tagħti appoġġ finanzjarju. Madankollu, għall-proġetti l-oħrajn 
kollha (jiġifieri spiża totali taħt il-EUR 50 miljun), il-valutazzjoni tal-konformità mal-acquis 
tal-UE titwettaq mill-Istat Membru. 

Huwa importanti li jiġi nnutat li proġetti kofinanzjati mill-fondi tal-UE jiġu implimentati taħt 
ġestjoni kondiviża bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru. F’konformità mal-prinċipju ta’ 
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ġestjoni kondiviża użat fl-amministrazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-UE, l-Istati Membri 
huma responsabbli għall-implimentazzjoni tal-programmi fil-prattika. Dan jinkludi l-għażla u 
l-implimentazzjoni tal-proġetti. Matul l-implimentazzjoni tal-programmi operazzjonali, l-
awtorità ta’ ġestjoni għandha tirrapporta lis-servizzi tal-Kummissjoni, li min-naħa tagħhom 
għandhom il-possibilità u l-għodod biex jissorveljaw din l-implimentazzjoni. Fi tmiem il-
perjodu ta’ programmazzjoni, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni rapport 
finali dwar l-implimentazzjoni tal-Programm Operazzjonali.

Fuq il-kwistjoni tat-talba tal-petizzjonant lill-istituzzjonijiet tal-UE li jistabbilixxu qafas 
legali għat-tħawwil ta’ siġar tul digi u fosos

Il-leġiżlazzjoni tal-UE ewlenija li tittratta l-ilma, jiġifieri d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u d-
Direttiva dwar l-Għargħar, huma bbażati fuq approċċ li jistabbilixxi qafas fil-livell Ewropew 
filwaqt li Stati Membri individwali jitħallew jiżviluppaw ir-regoli dettaljati tagħhom f’dan il-
qafas. Il-Kummissjoni fil-preżent m’għandhiex pjanijiet biex tiżviluppa leġiżlazzjoni 
speċifika fir-rigward tat-tħawwil ta’ siġar tul digi u fosos peress li tqis li dan għandu jibqa’ 
fid-diskrezzjoni tal-Istati Membri. 

Konklużjoni

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni ma tistax tistabbilixxi 
ksur tal-liġi ambjentali tal-UE. Barra minn hekk, il-Kummissjoni fil-preżent m’għandhiex 
pjanijiet biex tiżviluppa leġiżlazzjoni speċifika fir-rigward tat-tħawwil ta’ siġar tul digi u 
fosos.


