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Suġġett: Petizzjoni 0938/2012 , imressqa minn Matilde Font Ten, ta' ċittadinanza 
Spanjola, f'isem Coordinadora Antitransvasaments, dwar l-Abbozz ta' 
Proposta għal Pjan Idroloġiku għall-baċir tax-xmara Ebro, li jikser għadd ta' 
direttivi ambjentali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta twissi li l-Abbozz ta' Proposta għal Pjan Idroloġiku għall-baċir tax-xmara 
Ebro, li kien miftuħ għall-konsultazzjoni pubblika fit-12 ta' Mejju 2012 għal perjodu ta' sitt 
xhur, jikser għadd ta' direttivi Ewropej. Prinċipalment, il-petizzjonanta tiddikjara li l-pjan 
propost imur kontra d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (id-Direttiva 2000/60/KE), id-Direttiva 
dwar il-Ħabitats (id-Direttiva 92/43/KEE) u d-Direttiva 2005/35/KE dwar ir-responsabbiltà 
ambjentali. Il-petizzjonanta żżid tgħid li, jekk jiġi approvat, il-pjan propost jista' jkollu impatti 
negattivi serji fuq l-ambjent tal-baċir tax-xmara.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Frar 2013

Skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma1, l-Istati Membri kellhom japprovaw u jikkomunikaw 
lill-Kummissjoni l-Pjanijiet ta’ Ġestjoni tal-Baċiri tax-Xmajjar għal kull distrett li jinsab ħdejn 
baċir ta’ xmara, sat-22 ta’ Diċembru 2009.

                                               
1 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 (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1-73). Id-Direttiva kif emendata l-aħħar mid-
Direttiva 2009/31/KE (ĠU L 140, 5.6.2009, p. 114)
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In-nuqqas ta’ Spanja li tissodisfa dan l-obbligu – bl-eċċezzjoni tad-Distrito Fluvial de Cataluña
ġie kkonfermat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fis-sentenza reċenti tagħha tal-
4 ta’ Ottubur 2012 (Kawża C-403/11, Il-Kummissjoni v. Spanja).

Il-Kummissjoni indirizzat talba lill-awtoritajiet Spanjoli biex jippreżentaw il-miżuri li ttieħdu 
biex ikun hemm konformità mat-termini tas-sentenza, jiġifieri l-adozzjoni tal-Pjanijiet ta’ 
Ġestjoni tal-Baċiri tax-Xmajjar pendenti (inkluż il-Pjan ta’ Ġestjoni tal-Baċir tax-Xmara Ebro). 

Il-Kummissjoni hija konxja mill-konsultazzjoni pubblika tal-abbozz ta’ pjan ta’ ġestjoni tal-
baċir tax-xmara Ebro.  B’mod ripetut il-Kummissjoni ddikjarat l-importanza li jiġi stipulat 
fluss ekoloġiku li jiżgura l-kisba tal-objettivi ambjentali tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma1 (ara 
bħala eżempju, ir-risposta għal mistoqsija bil-miktub E-5592/09).

Fir-rigward tal-ksur potenzjali li jikkonċerna l-Abbozz ta' Pjan Idroloġiku għall-baċir tax-
xmara Ebro, huwa biss wara l-adozzjoni u r-rappurtar tal-Pjan ta' Ġestjoni tal-Baċir tax-
Xmara għal dak il-baċir li l-Kummissjoni se tkun kapaċi tanalizza l-konformità tiegħu mar-
rekwiżiti tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u dawk tad-Direttiva dwar il-Ħabitats2, u jekk ikun 
meħtieġ, tieħu azzjoni.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni qed tieħu l-passi kollha biex tiżgura li Spanja tadotta u timplimenta l-Pjanijiet 
ta’ Ġestjoni tal-Baċiri tax-Xmajjar, inkluż dak tal-Baċir tal-Ebro.

                                               
1Ibid.
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora 
selvaġġa (ĠU L 206 22.07.1992 p.7).


