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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0216/2012, imressqa minn B.P.L. u F.B.S., ta’ ċittadinanza 
Spanjola, b’76 firma dwar il-pożizzjoni ta’ impjant għat-trattament tad-
drenaġġ f’Cesuras (A Coruña, Galicia)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti qed jipprotestaw kontra d-deċiżjoni li fil-villaġġ tagħhom ta’ A Ponte, fil-
muniċipalità ta’ Cesuras (A Coruña, Galicia) jinbena impjant għat-trattament tad-drenaġġ. Il-
petizzjonanti jwissu li l-impjant se jkollu impatt ambjentali negattiv fuq ix-xmara Mendo, kif 
ukoll fuq il-ġirien li jgħixu fiż-żona, minħabba li l-impjant jinsab viċin iż-żona urbana 
(30 metru) u x-xmara (3 metri). Il-petizzjonanti jallegaw li l-għażla tal-post injorat dawn l-
impatti, filwaqt li tikser diversi liġijiet nazzjonali dwar il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali, 
it-tniġġis tal-ilma, it-tniġġis akustiku u l-kwalità tal-arja. Il-petizzjonanti speċifikament 
jinnotaw ksur tad-Direttiva 2002/49/KE dwar il-valutazzjoni u l-ġestjoni tal-istorbju 
ambjentali. Barra minn hekk, il-petizzjonanti jinnotaw li parti mill-impjant se tkun tinsab fl-
isfera pubblika, fejn il-kostruzzjoni ta’ kull tip ta’ infrastruttura hija ġeneralment ipprojbita u 
permessa biss f’“każijiet ġustifikati ħafna,” skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Ġunju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Mejju 2013

Il-petizzjonanti qed jikkontestaw id-deċiżjoni li fil-villaġġ tagħhom ta’ A Ponte, fil-
muniċipalità ta’ Cesuras (A Coruña, Galicia) jinbena impjant għat-trattament tad-drenaġġ.
Il-petizzjonanti jsostnu li dan il-proġett huwa viċin wisq taż-żona urbana u jikkawża tfixkil 
għall-ġirien.  Huma enfasizzaw ukoll l-impatti possibli fuq l-ambjent, b’mod partikolari fuq 
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ix-xmara Mendo.  Barra minn hekk, huma jenfasizzaw li l-popolazzjoni lokali hija kontra dan 
il-proġett.

Il-petizzjonanti jirrimarkaw dwar il-ksur possibli ta’ diversi liġijiet nazzjonali dwar l-ilma u l-
istorbju.  Fir-rigward tal-liġi ambjentali tal-UE, huma speċifikament jiġbdu l-attenzjoni għall-
ksur possibli tad-Direttiva 2002/49/KE li tirrigwardja l-istudju u l-amministrazzjoni tal-ħsejjes 
ambjentali.

Is-servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw l-informazzjoni konċiża pprovduta mill-petizzjonanti 
fid-dawl tal-liġi ambjentali tal-UE li tista’ tapplika f’dan il-każ.

Il-Kummissjoni mhijiex konxja mill-proġett imqajjem mill-petizzjonanti fir-rigward tal-
konformità mad-Direttiva tal-UE dwar it-trattament urban tad-drenaġġ.  Madankollu, ta’ min 
jinnota li skont l-informazzjoni ppubblikata mill-awtoritajiet provinċjali (Diputación 
Provincial de A Coruña) il-piż tat-tniġġis iġġenerat mill-agglomerazzjoni fejn tinsab il-
muniċipalità ta’ Cesuras (Trasanquelos – San Salvador), huwa ekwivalenti għal 122 abitant.  
Billi d-dispożizzjonijiet stabbiliti mid-Direttiva 91/271/KEE1 huma applikabbli għall-
agglomerazzjonijiet li jiġġeneraw piż ta’ tniġġis ekwivalenti għal mill-inqas 2 000 persuna, il-
każ imsemmi mill-petizzjonanti ma jaqax fl-ambitu ta’ din id-Direttiva.

Madankollu, minħabba li l-Kummissjoni għandha diversi proċeduri ta’ ksur għaddejin kontra 
Spanja fir-rigward tal-konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 91/271/KEE, id-
deċiżjoni li jinbnew impjanti għat-trattament tad-drenaġġ hija, fil-prinċipju, milqugħa  għax 
tista’ tgħin lil dan l-Istat Membru sabiex jikkonforma mal-obbligi tiegħu taħt il-liġi tal-UE.  
Ta’ min jinnota li d-Direttiva 91/271/KEE ma tinkludix regoli speċifiċi dwar fejn dawn l-
impjanti għandhom jinsabu, id-distanza tagħhom mix-xmara jew l-emissjonijiet tal-istorbju 
tagħhom. 

Id-Direttiva 2011/92/KE2 (magħrufa bħala d-Direttiva dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt 
Ambjentali jew VIA) tiddisponi li jsir VIA għal ċerti proġetti pubbliċi u privati.

Id-Direttiva VIA tagħmel distinzjoni bejn dawk imsejħa proġetti tal-Anness I, li għandhom 
dejjem jiġu soġġetti għal proċedura VIA u l-proġetti tal-Anness II fejn l-Istati Membri 
għandhom jiddeterminaw permezz ta’ eżaminazzjoni każ b’każ, u/jew skont il-limiti jew il-
kriterji stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tat-traspożizzjoni nazzjonali jekk il-proġett għandux jiġi 
soġġett għal VIA.

Meta ssir eżaminazzjoni każ b’każ, jew tal-limiti jew kriterji stabbiliti, il-kriterji tal-għażla 
rilevanti stabbiliti fl-Anness III tad-Direttiva dwar il-VIA għandhom jiġu kkunsidrati.  Dawn 
jinkludu l-karatteristiċi tal-proġett, il-post fejn jinsab u l-karatteristiċi tal-impatt potenzjali.

Ta’ min jinnota li l-impjanti għat-trattament tad-drenaġġ b’kapaċità li taqbeż l-ekwivalenti ta’ 
popolazzjoni ta’ 150 000 huma msemmija fil-punt 13 ta’ Anness I tad-Direttiva, u, 
għaldaqstant huwa obbligatorju li jitwettaq VIA.  Il-proġetti l-oħrajn kollha għall-impjanti tat-

                                               
1 Id-Direttiva 91/271/KEE dwar it-trattament tal-ilma urban mormi (ĠU L 135, 30.05.1991).

2 Direttiva 2011/92/UE (ĠU L 26, 28.01.2012), verżjoni kodifikata tad-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima tal-

effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent, kif emendata.
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trattament tad-drenaġġ huma inklużi fil-punt 11 c) tal-Anness II tad-Direttiva VIA.  Minħabba 
d-daqs tal-agglomerazzjoni, l-impjant imsemmi għandu jkun kopert mill-Anness II.

Fir-rigward tad-distanza mix-xmara, jekk il-petizzjonanti jikkunsidraw li l-post speċifiku 
magħżul għal dan is-sit imur kontra d-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni Spanjola dwar l-ilma, 
huma jistgħu jagħmlu użu mir-rimedji legali offruti mil-liġi domestika amministrattiva, kif 
jidher li għamlu diġà.

Fir-rigward tal-emissjonijiet tal-istorbju, id-Direttiva 2002/49/KE1 li tirrigwardja l-istudju u l-
amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali, teħtieġ biss l-immappjar tal-istorbju tas-siti 
industrijali jekk dawn jaffettwaw agglomerazzjonijiet ta’ iktar minn 100 000 abitant.  Is-Sit 
ta’ Cesuras ma jagħmilx parti minn agglomerazzjoni bħal din u għalhekk huwa eskluż mill-
ambitu tal-applikazzjoni tad-Direttiva 2002/49/KE.

L-eżekuzzjoni ta’ xi liġi ambjentali nazzjonali marbuta mal-istorbju hi r-responsabilità tal-
Istat Membru kkonċernat.  Il-Kummissjoni tixtieq tirrimarka wkoll li informazzjoni utli dwar 
l-effetti tal-istorbju ambjentali tista’ tinsab fuq is-Sit elettroniku2.

Fir-rigward ta’ finanzjament possibbli tal-UE għal dan il-proġett, ta’ min jinnota li l-proġett 
ta’ investiment "Río Mandeo", kofinanzjat mill-FEŻR b’kontribuzzjoni ta’ EUR 8 691 610.12 
tkopri fost l-oħrajn, il-muniċipalità ta’ Cesuras. L-għan ta’ dan il-proġett huwa li jtejjeb l-
ambjent u l-kwalità tal-ilma fil-baċir tax-xmara Mandeo, sabiex jinkiseb żvilupp sostenibbli 
bbażat fuq it-turiżmu u l-attivitajiet kulturali.  Dawn l-investimenti huma promossi mill-
amministrazzjoni provinċjali (Diputación de A Coruña) u kofinanzjati mill-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) fil-qafas tal-Programm Operazzjonali "ERDF Galicia 2007-
2013".

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni ma tista’ ssib l-ebda evidenza ta’ ksur tal-liġi ambjentali tal-UE abbażi tal-
elementi ppreżentati f’din il-petizzjoni.

                                               
1

ĠU L 189, 18.7.2002.

2
http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise


