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Rimarki introduttorji

Ir-Rías ta’ Galicia huma vitali għall-eżistenza u l-vijabilità tar-reġjun bħala postijiet ta’ 
sbuħija naturali, ċentri ta’ popolazzjoni u bħala sors essenzjali ta’ dħul mill-industrija, sajd, 
akkwakultura u turiżmu. L-integrità ekoloġika u ambjentali tagħhom tqiegħdet taħt pressjoni 
enormi f’dawn l-aħħar deċennji għaliex l-iżvilupp urban sar aktar mgħaġġel u l-industrija 
żviluppat.

Storikament il-post strateġiku tagħhom u l-karattru ġeoloġiku u ġeomorfoloġiku tagħhom 
ressaq in-nies lejn iż-żona u pprovda kenn bla periklu għal dgħajjes u vapuri, li ffavorixxew l-
iżvilupp soċjali taż-żoni interni tagħhom. Il-post ta’ Santiago de Compostela, bħala t-tielet 
ċentru reliġjuż Kristjan fid-dinja u s-sede politika tar-Reġjuni ta’ Galicia, u l-belt kummerċjali 
u industrijali ta’ Vigo, huma konnessi mal-eżistenza tar-rías.

Hemm madwar sittax-il rías f’Galicia ta’ fuq u ta’ isfel, u matul din iż-żjara għall-ġbir tal-fatti 
l-membri tad-delegazzjoni investigaw il-preokkupazzjonijiet tan-nies lokali ta’ Galicia dwar 
il-liveli ta’ tniġġis u kontaminazzjoni fir-rías: Vigo (inkluż l-Ensanada de San Simón, sit ta' 
Natura 2000 u O Burgo, kif kienu espressi permezz tal-petizzjonijiet tagħhom lill-Parlament 
Ewropew1. Saru laqgħat ma’ petizzjonanti minn uħud mir-rías (Ferrol) l-oħrajn fuq bażi iktar 
informali biex jinstema’ t-tħassib tagħhom ukoll. Dawn il-petizzjonijiet se jiġu trattati aktar 
fil-fond fil-Kumitat fil-futur.

Spanja, bħalma huwa l-każ għall-pajjiżi kollha tal-UE, għandha obbligu li tirrispetta u 
timplimenta d-Direttivi tal-UE; fil-kuntest ta’ din iż-żjara, id-delegazzjoni tal-Kumitat kienet 
interessata b’mod speċjali li tivverifika l-allegazzjonijiet tal-petizzjonanti li numru ta’ 
Direttivi sinifikanti inklużi d-Direttiva Qafas dwar l-Iskart, id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, id-
Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi, id-Direttiva dwar il-Frott tal-Baħar, id-
Direttiva IPPC (Seveso), id-Direttiva dwar il-Ħabitats u d-Direttiva dwar il-VIA, ġewx 
implimentati b’mod korrett mill-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali. Il-membri kienu għalhekk 
partikolarment ħerqana biex jiltaqgħu wkoll mal-awtoritajiet responsabbli fil-livell reġjonali u 
muniċipali biex jisimgħu mingħandhom kif kienu qed jittrattaw preokkupazzjonijiet bħal 
dawn, u liema miżuri kienu qed jieħdu sabiex jiżguraw konformità mal-liġi tal-UE. 

Il-Kummissjoni Ewropea tabilħaqq nediet bosta proċeduri ta’ ksur kontra Spanja (kif ukoll 
kontra ħafna pajjiżi Ewropej oħrajn) talli ma rrispettawx numru minn dawn id-Direttivi. Bħala 
riżultat tal-kawżi, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja sabet li Spanja kisret id-Direttiva dwar il-
Frott tal-Baħar fl-2005 (Każ C-26/04), id-Direttiva dwar l-Ilma Urban Mormi fl-2011 (Każ C-
343/10), u d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma fl-2012 ukoll (Każ C-403/11).

L-ewwel nett, id-definizzjoni ta’ ría hija fattur importanti jekk wieħed għandu jkun kapaċi 
jifhem għalfejn l-ekoloġija tagħha hija kemm fraġli kif ukoll problematika. Ría hija daħla 
dejqa dieħla fil-kosta, li tifforma meta wied huwa mgħarraq b’mod permanenti minħabba ż-
żieda fil-livell tal-baħar, wied tax-xmara inċiż fejn iż-żona estwari tista’ timxi skont il-bidliet 
klimatiċi u s-saħħa tal-kurrenti tal-ilma. Fir-rías tal-Galicia, il-parti ta’ ġewwa biss tista’ 
titqies bħala estwarju fejn il-proċessi estwarji ewlenin – fi kliem ieħor l-interazzjoni bejn ilma 

                                               
1 Lista ta’ petizzjonijiet investigati: ara programm u annessi.



PE508.307v06-00 4/17 DT\1008140MT.doc

MT

tal-baħar u ilma tax-xmara, huma ristretti għaż-żoni salmastri relattivament żgħar ta’ ġewwa1.  
Philippe Boulland jenfasizza li l-profonditajiet tar-rías għandhom dinamika iktar ta’ xmajjar 
milli ta’ baħar, b’sedimenti u tajn.

In-natura magħluqa u l-fluss tal-ilma varjabbli u l-karatteristiċi tal-marea tagħhom 
jagħmluhom vulnerabbli għat-tniġġis u l-kontaminazzjoni. Skont espert mill-petizzjonanti, l-
ilma jista’ jdum bejn seba’ u tletin jum biex jiċċirkola u joħroġ ’l barra minn ría u għal ġol-
baħar.

L-akbar preokkupazzjoni tal-petizzjonanti hija l-eżistenza ta’ skart tossiku inklużi PCB u 
metalli tqal, misjuba allegatament fis-sedimenti tar-ría li joriġina minn skariki industrijali li 
ma ġewx trattati jew maħżuna b’mod sikur; u anke ta’ skart organiku minn dranaġġ 
domestiku mhux trattat. Mhux biss dan iwassal għal biżgħat marbuta mas-saħħa, iżda ħalla 
impatt kbir fuq l-industrija tas-sajd, frott tal-baħar u akkwakultura lokali li fuqha jiddependu 
eluf ta’ nies għall-għajxien tagħhom. Philippe Boulland, madankollu, jenfasizza li f’dawn l-
aħħar snin, kien hemm bosta titjib f’termini tat-trattament industrijali u residwu tal-ilma 
mormi.

Xi membri jixtiequ jirreġistraw l-apprezzament kbir tagħhom lill-petizzjonanti u l-awtoritajiet 
politiċi, u l-persunal tekniku tagħhom, li ffaċilitaw ħafna x-xogħol tad-delegazzjoni u li wrew 
ħafna rieda tajba u impenn sabiex jindirizzaw il-kwistjonijiet imqajma minn ċerti membri.
Dan id-dokument ta’ ħidma se jsibha tassew diffiċli biex jagħmel ġustizzja għall-ammont kbir 
ta’ informazzjoni addizzjonali li kienet disponibbli għall-membri tad-delegazzjoni. Referenzi 
għal din id-dokumentazzjoni se jidhru matul dan id-dokument ta’ ħidma f’każ li l-membri tal-
Kumitat jixtiequ jsiru jafu aktar dwar is-suġġetti kkonċernati.

Petizzjonijiet u petizzjonanti

Il-petizzjonijiet kollha meqjusa matul din il-missjoni jesprimu l-preokkupazzjonijiet ta’ 
taqsimiet differenti tal-popolazzjoni lokali dwar id-degradazzjoni evidenti tal-ambjent fi snin
riċenti. Dawn jagħmlu dan minn perspettivi differenti iżda kumplimentari.

Il-petizzjonanti li jirrappreżentaw l-għaqdiet tas-sajjieda jorbtu l-preokkupazzjonijiet tagħhom 
mal-impatt negattiv għall-aħħar li t-tniġġis u l-kontaminazzjoni ta’ partijiet mir-rías kellhom 
fuq l-għajxien tagħhom u fuq is-sostenibilità tal-professjoni tagħhom.

Skont il-petizzjonanti, ħafna mit-tnaqqis qawwi fl-impjiegi f’dan is-settur huwa marbut mat-
tniġġis u kontaminazzjoni tar-rías. Ir-ristorazzjoni u l-protezzjoni tagħhom li tista’ tirriżulta, 
skont il-petizzjonanti stess, minn approċċ aktar olistiku fl-immaniġġjar tal-iskart u 
investimenti ferm akbar fit-tindif, l-evakwazzjoni u t-trattament tal-ħama fil-fond, kieku 
toħloq opportunitajiet siewja u aktar sostenibbli għall-impjieg u l-investiment fl-industriji tas-
sajd u t-turiżmu, u għalhekk dan jikkontribwixxi għall-irkupru soċjoekonomiku tar-reġjun. 
Dan iżid ukoll l-attrazzjoni tal-ambjent naturali u jattira ħafna speċi ta’ pjanti u annimali li 
issa sparixxew miż-żona, li potenzjalment iwassal għal ristorazzjoni gradwali tal-ekosistema.

                                               
1 Ġeoloġija tal-Baħar, Volum 196, (2003) "Rías, estuaries and incised valleys: is a ría an estuary?" minn Graham 
Evans u Ricardo Prego. Għal aktar dettalji dwar in-natura tar-ría ta’ Vigo ara dan li ġej: “Organic matters in ría 
sediments…” Minn G. Evans, R. Prego u J.E. Marshall fi Xjenza tal-Kosta u tal-Blata tal-Estwarja 94 (2011).
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F’Ferrol, għadd ta’ gruppi huma preokkupati dwar l-eżistenza, li huma jqisu li hija 
potenzjalment perikoluża ħafna, tal-pjanta ta’ rigassifikazzjoni Reganosa li dwarha huma 
jsostnu li ma saret l-ebda valutazzjoni tal-impatt u fejn id-Direttiva IPPC jista’ jkun li ma 
ġietx applikata b’mod korrett. Minn naħa waħda, Philippe Boulland ifakkar li fil-kummenti 
preċedenti tagħha dwar din il-petizzjoni l-Kummissjoni Ewropea indikat li ma ġie identifikat 
l-ebda ksur tal-Liġi tal-UE skont l-evidenza dokumentarja li rċiviet (Petizzjoni 1322-07, 
Komunikazzjoni lill-Membri tat-3.3.2011). Minn naħa l-oħra, Angelika Werthmann u Tatjana 
Ždanoka jixtiequ jfakkru li jidher li l-valutazzjonijiet retroattivi saru tard fl-2012 wara 
deċiżjoni tal-2008 li d-Direttiva VIA ma kinitx ġiet applikata.

Tnejn mill-eqdem petizzjonijiet, tal-1999 u l-2006, li kienu s-suġġett ta’ deliberazzjonijiet fil-
Kumitat u l-Kummissjoni f’għadd ta’ okkażjonijiet qabel din iż-żjara kif kienu wkoll is-
suġġett ta’ proċeduri ta’ ksur, ħadu perspettiva ferm aktar wiesgħa u pprovdew evidenza ta’ 
skarika eċċessiva ta’ dranaġġ mhux trattat u skart industrijali fir-rías, li suppost kienu 
f’konformità mad-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi tal-UE sal-31.12.2000.
Madanakollu kien biss f’April 2011 li l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea ddikkjarat li Spanja 
kienet naqset milli tissodisfa l-obbligi legali tagħha. Angelika Werthmann u Tatjana Ždanoka 
iqisu li Spanja għadha mhix konformi. Philippe Boullan, minflok, jenfasizza li l-impjanti 
għat-trattament tal-ilma mormi kollha bħalissa huma operattivi minbarra dak li qed jinbena 
ġewwa Vigo, li l-Membri setgħu jżuru, ħdejn l-impjant eżistenti.

Il-laqgħat tal-petizzjonanti provdew informazzjoni supplementari lill-membri dwar il-varji 
każi u dwar il-kontaminazzjoni bijoloġika u kimika tal-ilmijiet tar-ría de Vigo, b’mod speċjali 
qrib iż-żoni industrijali u tal-port fejn residwi ta’ kadmju u ċomb, kif ukoll PCB, kienu 
partikolarment preżenti u problematiċi għall-petizzjonanti. Il-laqgħat urew ukoll 
preokkupazzjonijiet kbar rigward l-estensjoni tal-Port ta’ Vigo u rigward l-impatt negattiv li 
jitħawwad sediment tal-baħar ikkontaminat ħafna. L-impjanti għat-trattament li kienu jeżistu 
madwar iċ-ċirkonferenza tar-ría de Vigo, madwar għaxra minnhom identifikati fuq mappa 
għall-membri, kienu madanakollu meqjusa mill-petizzjonanti li huma inadegwati u 
inaffidabbli. Il-petizzjonanti nnutaw li dawn l-impjanti għat-trattament ta’ spiss waqfu 
jiffunzjonaw wara xita qawwija u l-ilma tax-xita tħallat mal-ilma mormi tad-dranaġġ u 
industrijali mhux trattat, u dan jiġi maħruġ direttament fir-rías. Il-membri kienu infurmati 
wkoll dwar ħsara frekwenti fil-pompa minħabba nuqqas ta’ manutenzjoni f’ħafna mill-
impjanti għat-trattament. Philippe Boulland ifakkar li l-awtoritajiet reġjonali indikaw li dawn 
il-ħsarat mhumiex normali u li t-tixrid okkażjonali għandu x’jaqsam mal-iskariki ta’ ilma 
dilwit waqt mumenti ta’ xita qawwija.

B’kunsiderazzjoni tal-fatt li impjant għat-trattament ġdid kien qed jinbena biswit dak 
eżistenti, għar-ría de Vigo u ż-żona tax-xmara ta’ Lagares li allegatament għandha l-ogħla u l-
aktar livelli kostanti ta’ kontaminazzjoni ta’ koliform, ġie rikonoxxut li l-impjant il-ġdid se 
jħalli impatt pożittiv fuq il-problema anke jekk kien tard b’diversi snin fuq l-iskeda u jinsab 
qrib ta’ djar u skejjel kif ukoll ta’ żona ta’ konservazzjoni ta’ mistagħdra, li issa hija mniġġsa 
ħafna. Mid-dehra kien hemm kunsens fost il-petizzjonanti f’Vigo li l-aktar infrastruttura 
adattata għat-trattament tal-iskart għar-ría tkun tikkonsisti minn netwerk komprensiv ta’ 
impjanti għat-trattament tal-ilma ta’ qies medju, interkonnessi, li jaħdmu tajjeb, imqassmin 
b’mod għaqli madwar ir-ría. Il-petizzjonanti spjegaw li tali netwerk jevita l-waqfien rikorrenti 
tal-impjant għat-trattament prinċipali fil-każijiet ta’ kollass ta’ kollettur wieħed. Angelika 
Werthman u Tatjana Ždanoka jfakkru li l-awtoritajiet enfasizzaw li dan it-tip ta’ netwerk 
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joħloq problema kbira għax bilfors jirrikjedi l-esproprjazzjoni ta’ ammont sinifikanti ta’ 
propjetà privata. Philippe Boulland jgħid ukoll li skont l-awtoritajiet is-separazzjoni tat-
trattament tal-ilma mormi minn żona urbana estiża individwali f’bosta impjanti għat-
trattament ma għamlitx sens għaliex dan inaqqas il-benefiċċji ta’ skala minħabba l-bini tal-
impjanti, apparti milli hemm ftit art disponibbli u li dan imur kontra l-kriterji tekniċi stabbiliti 
fl-istudju tal-impatt ambjentali.

Il-petizzjonanti affermaw li l-pubbliku ma kellux aċċess għal statistiċi affidabbli rigward il-
kwalità tal-ilma fis-sezzjonijiet differenti tar-rías u ma kienx infurmat sew dwar il-perikli 
għas-saħħa li jirriżultaw minn livelli eċċessivi ta’ kontaminazzjoni f’ċerti żoni, filwaqt li 
nnutaw li l-livelli ta’ tniġġis varjaw skont in-natura tax-xita u l-attività tal-marea staġjonali. L-
awtoritajiet reġjonali, madanakollu, jikkontestaw il-verità ta’ dawn l-istqarrijiet u jindikaw 
informazzjoni u dejta li hija disponibbli permanentament u pubblikament fuq is-siti tagħhom.

Sommarju tar-rendikont tal-laqgħat

Laqgħa mal-petizzjonanti u s-sindku ta’ Vigo, Ría de Vigo

Id-delegazzjoni laqgħet il-President tal-Assoċjazzjoni għad-difiża tar-Ría de Vigo, Serxio 
Regueira Gómez, li esprima t-tħassib tal-assoċjazzjoni tiegħu rigward id-deterjorazzjoni tal-
kwalità tal-ilma f’ħafna oqsma tar-ría. Qabel l-1980 ma kienx hemm impjanti għat-trattament 
fiż-żona u anki jekk minn dak iż-żmien inbnew bosta, dawn kienu inadegwati u mhux adattati 
għar-rekwiżiti taċ-ċentri ta’ popolazzjoni u żoni industrijali li kienu qed jikbru b’rata 
mgħaġġla. Dan kellu impatt negattiv ħafna fuq l-attivitajiet tradizzjonali tar-ría, b’mod 
partikolari l-kultivazzjoni tal-maskli, gajdri u prodotti ta’ molluski u frott tal-baħar oħra.
Illum, l-impjanti għat-trattament eżistenti ġeneralment jonqsu milli jlaħħqu mad-domandi 
imposti fuqhom, partikolarment minħabba li f’ħafna żoni m’hemmx separazzjoni minn qabel 
bejn l-ilma tax-xita, li hija abbundanti f’Galicia, u ilma mormi u dranaġġ. Is-Sur Regueira 
Gómez għamel appell lill-awtoritajiet biex jindirizzaw is-sitwazzjoni bi djalogu u 
parteċipazzjoni, jaħdmu flimkien mal-assoċjazzjonijiet biex jirrestawraw il-valur ekoloġiu tar-
ría de Vigo u jagħtu prijorità lir-restawr tagħha permezz ta’ pjan iffinanzjat tajjeb ta’ 
immaniġġjar tal-iskart u l-ilma. Anness dokumentat ġie ppreżentat lill-membri li juri ritratti 
ta’ varji “black spots” allegati matul ix-xtut tar-ría li ġew osservati aktar tard waqt il-vjaġġ ta’ 
osservazzjoni bid-dgħajsa mal-awtoritajiet u l-petizzjonanti. Philippe Boulland ifakkar li l-
awtoritajiet spjegaw li dawn il-pajpijiet m’għandhomx jintużaw ħlief għal perjodi ta’ xita 
qawwija sabiex jiġu evakwati l-ilmijiet mexxejja. Il-membri ma osservaw l-ebda 
evakwazzjoni waqt iż-żjara. Barra minn hekk, Philippe Boulland spjega li l-membri, 
akkumpanjati minn uffiċjali tal-Gvern ta’ Galicia, esperti u petizzjonanti komplew biex jieħdu 
vjaġġ ta’ aktar minn sagħtejn fuq ir-Ría de Vigo sabiex jispezzjonaw il-veduti li kienu 
aċċessibbli b’dan il-mod u li kienu ta’ tħassib għall-petizzjonanti. Id-dgħajsa resqet lejn il-
punt ta’ skariku tal-pajp ta’ ħruġ tad-dranaġġ tal-impjant għat-trattament attwali ta’ Vigo, iżda 
ma nnutatx effett fuq il-wiċċ tal-baħar. Il-petizzjonanti raw ukoll bosta “black spots” mid-
dgħajsa, għalkemm ma ġew identifikati l-ebda skariki ta’ ilma mormi dak il-ħin. Skont 
Philippe Boulland, wara għarfien dirett tas-sitwazzjoni, ġew indirizzati kwistjonijiet kif 
suppost kemm mas-Sindku ta’ Vigo u sussegwentement mal-Gvern Reġjonali.

Rappreżentant tal-assoċjazzjoni għad-difiża tal-cove ta’ San Simon, Franco Antonio Lores qal 
lill-membri li l-istatus tal-lokalità, bħala Sit ta’ Importanza Komunitarja (SIK) fin-netwerk 
Natura 2000, ma ġiex rispettat. Is-Sur Lores iddenunzja, l-ewwel u qabel kollox, li l-impjant 
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tal-ikel tal-ħut AUCOSA eżistenti jitfa' ilma mormi direttament fil-baħar, prattika li ġiet 
implimentata mingħajr ma qabel saret proċedura ta’ valutazzjoni tal-impatt ambjentali. 
Ilmenti dwar irwejjaħ ħżiena huma komuni ħafna, b’mod partikolari fis-sajf. It-tieni, il-
petizzjonant avża li l-protezzjoni taż-żona SIK fil-livell tal-ilma hija mhedda mill-estensjoni 
tal-Port ta’ Vigo, li għandu l-għan li jippermetti aktar traffiku ta’ kontejners – li l-ebda 
minnhom ma saritlu proċedura ta’ valutazzjoni tal-impatt ambjentali xierqa li kkunsidrat il-
vulnerabilità taż-żona protetta. Philippe Boulland jenfasizza li d-deċiżjoni tal-Qorti Superjuri 
ta’ Galicia kkonfermat il-legalità tal-estensjoni tal-port ta’ Vigo. Il-petizzjonant wissa rigward 
l-impatt dannuż li jħalli ċ-ċaqliq ta’ kontejners bi krejns enormi, u kompla jargumenta li, 
minħabba n-nuqqas sinifikanti fl-attività minħabba l-kriżi, għandhom jingħataw użi ġodda liż-
żona mnaddfa, bħal pereżempju parkeġġ għan-nies li jżuru ż-żona naturali. Fl-aħħar, il-
petizzjonant qajjem dubji rigward il-validità ta’ biċċiet mid-dokumentazzjoni li kienet ġiet 
ippreżentata mill-industriji kkonċernati biex jiġġustifikaw l-attivitajiet tagħhom.

Ricardo Prego, xjentist oċeanografiku kimiku fil-Kunsill tar-Riċerka Nazzjonali Spanjol 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) u koawtur tal-istudji msemmija 
qabel, informa l-membri dwar in-natura tas-sistema ċirkolatorja tal-ilma tar-ría, li tiddependi 
fuq l-irjiħat tat-tramuntana, il-marea u l-flussi tal-ilma f’temperaturi differenti – ilma ħelu 
aktar sħun ħiereġ u ilma tal-baħar aktar kiesaħ dieħel, b’intensità akbar jew anqas fl-iskambju 
tal-ilma skont l-istaġun. Hu kien kejjel bidliet fis-sedimentazzjoni ta’ metalli tossiċi li kienu 
tnaqqsu qrib l-impjanti għat-trattament iżda żdiedu f’żoni oħra. Hu identifika perjodi meta t-
tniġġis u l-kontaminazzjoni wara xita qawwija wasslu għall-ippompjar ta’ kwantitajiet enormi 
ta’ skart mhux trattat fir-ría, li maż-żmien wassal għal akkumulazzjoni ta’ sustanzi tossiċi fil-
ħama u s-sediment taż-żona tar-ría.

Ir-ría ta’ Vigo f’Galicia tgawdi minn produttività ogħla u rati ta’ rinnovazzjoni iktar 
mgħaġġla mill-maġġoranza tar-rías l-oħra, b’riġenerazzjoni tal-ispeċijiet stmata għal 10% 
aktar mill-medja. Madanakollu, ir-ría tpoġġiet taħt pressjoni dejjem akbar b’riżultat tat-
tkabbir fil-popolazzjoni u ż-żieda fl-attività ekonomika.

Petizzjonanti oħra enfasizzaw dawn il-punti, b’mod partikolari Angeles Pequeño Prado u 
Eliseo Baluja, li kienu kritiċi tal-estensjoni tal-impjant għat-trattament tal-ilma ħdejn il-bokka 
tax-xmara Lagares, li skont huma din stess kienet żona mistagħdra protetta: dan ġie miċħud 
mill-awtoritajiet. Huma diġà kienu kritiċi tal-impjant inizjali, u argumentaw li ma kienx 
jiffunzjona sewwa minkejja li bbenefika minn 30 miljun euro ta’ finanzjament mill-UE. 
Minflok jitkabbar konsiderevolment ċentru għat-trattament eżistenti, bl-impatt negattiv kollu 
fuq iż-żona naturali ta’ madwaru kif ukoll żoni residenzjali u skejjel, il-petizzjonanti wrew l-
appoġġ tagħhom għal numru akbar ta’ impjanti għat-trattament iżgħar, inklużi wħud ’il 
bogħod mir-ría stess sabiex jiddevjaw l-ilma mormi. Il-petizzjonanti argumentaw favur it-
twaqqif ta’ netwerk ta’ kolletturi mfassal biex ikun evitat il-kollass tan-netwerk tat-trattament 
kollu, li attwalment jirriżulta fit-tferrigħ dirett ta’ taħlita ta’ xita, dranaġġ u ilma minn skart 
industrijali fir-ría. Is-Sinjura Pequeño Prado, it-tifla tal-ewwel petizzjonant lura fl-1999, qalet 
kif ma setgħux jagħtu l-opinjoni tagħhom direttament meta l-kwistjonijiet ġew diskussi fil-
bidu mal-awtoritajiet lokali u reġjonali anke jekk, minn dak iż-żmien, raw kif is-sorsi tal-ilma 
tħarbtu u t-trota, ż-żrinġijiet u amfibji oħra sparixxew. Is-Sinjura Pequeño Prado rreferiet 
partikolarment għall-qerda riċenti, ftit jiem qabel iż-żjara għat-tiftix tal-fatti u r-riżultat tax-
xogħlijiet pubbliċi għal espansjoni tal-impjant, tal-foresta kollha ta' Amial jew Carrasqueira, 
ħabitat protett u li darba kien kandidat biex isir Sit ta’ Importanza Komunitarja (proċess li qatt 
ma rnexxa). Barra minn hekk hija qalet, biex ikun hemm spazju għall-impjant il-ġdid, ftit 
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familji ġew esproprjati minn djarhom u l-opinjonijiet tan-nies ġew injorati. Il-petizzjonanta 
kkontestat ukoll id-dejta tal-espert xjentifiku dwar it-tiġdid tal-ilma, filwaqt li sostniet li, 
skont l-espert tekniku tal-assoċjazzjoni tagħhom, tindifa sħiħa ddum bejn 5 u 8 snin.

Il-membri tad-delegazzjoni mbagħad iltaqgħu separatament mas-Sindku ta’ Vigo, is-Sur Abel 
Caballero Alvarez.  Is-Sindki ta’ Cangas, Moana, Soutamaior, Redondela u Vilaboa kienu 
preżenti ukoll imma ma setgħux jitkellmu minnħabba limitazzjonijiet ta’ ħin.

Is-Sindku enfasizza kemm ir-ría kienet importanti għall-għajxien tar-reġjun u kif Vigo 
żviluppa b’mod konsiderevoli u b’ritmu mgħaġġel madwarha fil-perjodu riċenti. Bi 300 000 
abitant u 420 000 inkluż iż-żoni industrijali – u popolazzjoni akbar matul l-istaġun turistiku, 
is-Sindku għaraf li r-rekwiżiti taż-żona f’termini ta’ trattament u mmaniġġjar tal-iskart ma 
ġewx issodisfati fiż-żmien li suppost kellhom ikunu. Hu saħaq madanakollu li fiż-żmien 
kemm kien ilu sindku, u flimkien ma’ muniċipalitajiet ġirien, sforzi kbar ġew ikkonċentrati 
biex titranġa s-sitwazzjoni u jittejjeb l-ambjent fil-belt tiegħu u taż-żona tar-ría. Hu ġibed l-
attenzjoni għall-impjant għat-trattament tal-ilma mormi ġdid li kien qed jiġi żviluppat (id-
delegazzjoni wara żaret is-sit) u bl-assistenza finanzjarja tal-UE mill-Fond ta’ Koeżjoni: €112 
miljun – 48.69 % tal-ispiża totali. Philippe Boulland jispeċifika ukoll li €104 miljun –
45.37 % tal-ispiża totali ġejja minn Xunta de Galicia u €14 miljun – 5.94 % tal-ispiża totali 
mill-belt ta’ Vigo li toħloq kollaborazzjoni b’saħħitha bejn l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali 
u lokali1.

Il-perjodu ta’ bini għall-impjant għat-trattament il-ġdid huwa mifrux fuq aktar minn tliet snin 
u faċilità proviżorja se tibda tiffunzjona fl-aħħar ta’ din is-sena. Id-disinn tal-faċilità l-ġdida 
jinkorpora l-aktar karatteristiċi riċenti teknoloġiċi u ta’ sostennibilità tal-ambjent għat-
trattament bijoloġiku tal-iskart u d-diżinfezzjoni tiegħu. Is-Sindku informa lill-membri wkoll 
dwar it-tpoġġija ta’ madwar 150 kilometru ta’ pajpijiet ta’ ilma mormi fil-muniċipalità li 
jisseparaw id-dranaġġ u l-ilma mormi mill-kanali tal-ilma tax-xita. B’din il-miżura u oħrajn, 
is-Sindku enfasizza l-impenn tiegħu li jnaddaf iż-żona tal-baċir.

Madanakollu, ċerti membri qajmu dubju dwar id-dewmien biex intlaħaq dan l-istadju –
kwistjoni li fuqha l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea kienet iddeċidiet kontra Spanja f’April 2011 
fl-aħħar ta’ sentenza ta’ ksur li damet għaddejja diversi snin, u n-nuqqas ta’ involviment tal-
gruppi ta’ ċittadini lokali fil-proċess ta’ konsultazzjoni – waħda mill-petizzjonanti hija 
assoċjazzjoni li ilha tipprova tikseb miżuri bħal dawn għal aktar minn għoxrin sena u tinvolvi 
ħafna esperti u akkademiċi fost il-membri tagħha.

Is-Sindku rrisponda billi wera li l-impjant għat-trattament u ħafna proġetti oħra kollha kienu 
jeħtieġu kofinanzjament mir-reġjun u l-awtoritajiet Spanjoli f’Madrid u ma kienx possibbli, 
anke waqt il-perjodu ta’ tkabbir qawwi, li tinkiseb prijoritizzazzjoni għal miżuri bħal dawn –
anke l-finanzjament tal-UE kellu jintalab mill-awtoritajiet ċentrali Spanjoli u huma, għal 
ħafna snin kienu injoraw din l-infrastruttura essenzjali u ppreferew għażliet li dehru aktar ta’ 
vantaġġ ekonomiku. L-impjant għat-trattament stess kellu bżonn aktar minn sentejn ta’ 
negozjati mill-kunsill tal-belt sabiex intlaħqet deċiżjoni finali. Is-Sindku informa lill-membri 
li proġetti ambjentali oħra biex jitnaddfu l-bajjiet, inklużi l-bajjiet urbani, u biex titjieb il-
kwalità tal-ilma kienu twettqu, flimkien mal-iżvilupp ta’ parks naturali fuq il-gżejjer tar-ría de 

                                               
1 Saneamento de Vigo: EDAR de Lagares - Informe de Situación de Actuación. Dan id-dokument fih dettalji 
tekniċi importanti dwar l-impjant għat-trattament li qed jinbena bħalissa.
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Vigo u l-irkupru tad-duni. Hu kkunsidra li l-estensjoni tal-Port ta’ Vigo ma kinitx teħtieġ 
Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA), minħabba l-ammont żgħir ta' ħsara ambjentali li 
kienet possibbli ssir f'żona diġà mniġġsa b’metalli tqal tul aktar minn seklu. Philippe Boulland 
jgħid li dan jiġri f’kull port bi traffiku marittimu intensiv.

Il-membri żaru esibizzjoni tal-impjant għat-trattament ġdid spjegata tajjeb ħafna u żaru ż-żona 
tal-impjant eżistenti u ż-żona ġdida li qed tinbena, filwaqt li ltaqgħu ma’ xi residenti lokali li 
lmentaw anke issa dwar l-irwejjaħ ħżiena fil-lokal tagħhom mill-faċilitajiet eżistenti. Skont 
Philippe Boulland, ma kinitx notevoli. Angelika Werthmann u Tatjana Ždanoka jfakkru 
lmenti minn oħrajn li ballut xiħ u siġar oħra kienu ġew imġarrfa u djar ġew esproprjati (f’ċerti 
każijiet taħt il-pretest tad-dispożizzjonijiet tal-Ley de Costas tal-1988), bl-intenzjoni ta’ bini 
ta’ impjant ġdid wara.

Il-petizzjonanti kienu preokkupati dwar il-fatt li l-ilma tax-xita xorta kien qed jitħallat mal-
ilma mormi u d-dranaġġ, u l-pajpijiet kienu fi stat ta’ ħmieġ permanenti, li kien ta’ ħsara għas-
saħħa. Skont Philippe Boulland, il-kritika kollha tqieset mill-awtoritajiet li spjegaw li l-
impjant għat-trattament tal-ilma mormi l-ġdid se jwieġeb għall-istandards aktar moderni 
f’termini ta’ trattament u li se jkollu l-kapaċità li jittratta l-ilma mormi kollu, filwaqt li tqiesu 
wkoll il-livelli ogħla waqt xita qawwija. Fl-aħħar, ċerti membri enfasizzaw il-ħtieġa għal 
djalogu bejn l-awtoritajiet u l-petizzjonanti, u ħeġġew lis-Sindku ta’ Vigo sabiex jiltaqa’ 
magħhom.

Laqgħa mal-awtoritajiet reġjonali ta’ Galicia, Santiago de Compostela

Id-delegazzjoni mbagħad marret Santiago de Compostela għal laqgħat mal-Ministru għall-
Ambjent, l-Iżvilupp Territorjali u l-Infrastruttura, is-Sur Augustín Hernández Fernández de 
Rojas u l-Ministru għall-Affarijiet Rurali u l-Baħar, Rosa Quintana Carballo akkumpanjati 
minn uffiċjali għolja u esperti.
Għal aktar minn sagħtejn, il-membri pparteċipaw f’serje miftuħa u informattiva ħafna ta’ 
preżentazzjonijiet u skambji li permezz tagħhom l-awtoritajiet reġjonali taw tweġibiet għal 
preokkupazzjonijet espressi mill-membri, li tennew l-ispjegazzjonijiet magħmula aktar kmieni 
mill-petizzjonanti.

Il-Ministru beda billi informa l-membri li l-Pjan Kostali u ta’ Ġestjoni tax-Xmara ta’ Galicia –
rekwiżit essenzjali tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma tal-UE, kien ġie finalment approvat 
f’Settembru 2012 – ukoll taħt pressjoni ta’ deċiżjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE li 
kkundannat lil Spanja għaliex m’implimentatx liġi tal-UE meta suppost kellha tagħmel dan 
għadd ta’ snin qabel. Galicia għadha biss it-tieni Komunità Awtonoma fi Spanja li għamlet 
hekk.

Il-Ministru wera l-impenn tal-awtoritajiet ta’ Galicia biex isewwu s-sitwazzjoni li fir-rigward 
tal-immaniġġjar tal-ilma mormi kienet wasslet għal ksur serju tal-liġi tal-UE matul is-snin. Hu 
ddeskriva l-pjanijiet tal-Gvern sal-wasla tal-2015 li jinvolvu l-bini ta’ stazzjonijiet ta’ 
kollezzjoni u ppompjar u l-assigurazzjoni ta’ konformità sħiħa mad-Direttiva dwar il-Ġestjoni 
tal-Ilma Mormi. Hu enfasizza l-importanza tal-programm għall-immaniġġjar tal-ilma mormi u 
għat-titjib tal-ambjent li huwa meħtieġ biex jattira t-turiżmu, jiġi żviluppat is-settur tal-
akkwakultura u jkun hemm aktar impjiegi. Qed jiġu stabbiliti pjanijiet biex jitnaddfu r-rías bl-
użu tal-immudellar tal-IT u metodi ta’ monitoraġġ addizjonali biex jiġu indirizzati l-aktar żoni 
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vulnerabbli. Ħafna partijiet tar-rías kienu f’kundizzjoni eċċellenti – u l-produzzjoni tal-frott 
tal-baħar kienet ta’ kwalità għolja u kienet tħaddem 8 000 persuna, iżda oħrajn iddegradaw u 
għandhom bżonn jitnaddfu. F’dan il-kuntest, huwa enfasizza li finanzjament kontinwu mill-
UE huwa komponent essenzjali, bħalma hija l-implimentazzjoni effettiva tal-prinċipju ta’ min 
iniġġes iħallas.

Uffiċjali ddeskrivew il-klassifikazzjoni tar-rías f’żoni ta’ valuri A, B u C1, abbażi tad-dejta ta’ 
monitoraġġ ta’ kull ġimgħa tal-kwalità tal-ilma minn 134 żona ta’ kontroll sabiex tkun żgurata 
l-kwalità tal-frott tal-baħar u l-produzzjoni tal-akkwakultura, flimkien ma’ kontrolli tekniċi u 
sanitarji li jkopru ż-żona kostali u l-bajjiet kollha. Ir-riżultati huma disponibbli fuq is-sit tal-
Istitut Teknoloġiku għall-Kontroll tal-Baħar tal-Ministeru (Instituto Tecnolóxico para o 
control do medio mariño, INTECMAR2) u huma kkomunikati lill-għaqdiet tas-Sajjieda. Hija 
qalet li Direttivi tal-UE rilevanti għall-kwalità tal-ilma għall-frott tal-baħar huma għalhekk 
rispettati bis-sħiħ3. Mill-134 żona li attwalment qegħdin taħt monitoraġġ, abbażi ta’ 
bijotossini, livelli mikrobijoloġiċi, livelli ta’ tniġġis kimiku u ta’ idrokarburi, 33 (24.63 %) 
biss ġew klassifikati taħt “Klassi A”, li tippermetti l-bejgħ dirett ta’ frott tal-baħar maqbud 
f’dawn iż-żoni għall-konsum mill-bniedem – u dan jiżgura dħul ogħla għall-produtturi u l-
ekonomija lokali4. Min-naħa l-oħra, 85 żona huma klassifikati taħt “Klassi B” (64.43 %), li 
tirrikjedi li l-frott tal-baħar jiġi trattat f’ċentru ta’ purifikazzjoni qabel il-bejgħ, sabiex 
jintlaħqu standards tas-saħħa, u fl-aħħar 16-il żona huma klassifikati taħt “C” (11.94 %), li 
tirrikjedi li l-produtturi jgħaddu l-frott tal-baħar għal perjodu ta’ ħin twil taħt trattamenti 
termali jew mikrobijoloġiċi. Philippe Boulland jenfasizza li mill-2009 sal-2013, 31 żona 
tjiebu (b’wiċċ ta’ 212.18 km2) u 9 marru għall-agħar (b’wiċċ totali ta’ 8.37 km2).
Barra minn hekk, Philippe Boulland jenfasizza li l-awtoritajiet reġjonali, fid-dokumentazzjoni 
sottomessa, ifakkru li l-isforz li sar fis-sanità u fit-trattament qed ikollu impatt pożittiv fuq il-
klassifikazzjoni b’titjib ta’ 25.2% f’dawn l-aħħar 4 snin f’oqsma ta’ produzzjoni ta’ molluski 
bivalvi. Barra minn hekk, l-awtoritajiet ifakkru l-livell eċċezzjonali ta’ funzjonament ta’ 
INTECMAR, irratifikat minn SG SANCO tal-Kummissjoni Ewropea fir-“Rapport finali ta’ 
awditu li sar fi Spanja mill-10 sal-21 ta’ Ottubru 2011”, li jikkonkludi li “Il-kontroll 
implimentat f’Galicia, li jipproduċi 96 % tal-produzzjoni nazzjonali ta’ molluski bivalvi, 
huwa f’konformità mal-Leġiżlazzjoni tal-UE.” 

It-tħassib ewlieni espress mill-membri fl-iskambji li segwew kien relatat man-nuqqas ta’ 
informazzjoni u dejta li kienet qed tiġi kkomunikata mill-awtoritajiet, meta mqabbla mal-
perċezzjoni tal-varji petizzjonanti. Għandu jintqal ukoll li l-petizzjonanti lmentaw 
ripetutament dwar id-diffikultajiet biex jaċċessaw l-informazzjoni u d-dejta, minkejja l-fatt, 
kif qal Philippe Boulland, li l-awtoritajiet iċċaraw li s-sit elettroniku ta’ INTECMAR għandu 
iktar minn 7 000 utent uniku, jirċievi miljun mistoqsija fix-xaħar u li jinnotifika r-
riżoluzzjonijiet imħabbra kollha li għandhom x’jaqsmu mat-tibdil fiż-żoni ta’ produzzjoni.

L-awtoritajiet għarfu dawn il-preokupazzjonijiet u reġgħu enfasizzaw it-titjib konsiderevoli li 

                                               
1 Din il-klassifikazzjoni hija f’konformita mar-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq 
prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum mill-bniedem.
2 http://www.intecmar.org/
3 Id-dokumentazzjoni sħiħa ġiet provduta mill-Ministeru lill-membri tad-delegazzjoni rigward id-delimitazzjoni 
tal-varji żoni u r-riżultati tal-monitoraġġ.
4 Għal Angelika Werthmann u Tatjana  Ždanoka huwa notevoli li mill-134 żona attwalment taħt monitoraġġ,  33 
biss (inqas minn 25 %) ġew ikklassifikati taħt “Klassi A”.
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kien sar u li kien għadu għaddej li jinvolvi b’mod partikolari d-devjazzjoni tal-ilma mormi ’l 
bogħod mir-ría u għal ġol-impjanti għat-trattament, li n-numru tagħhom kien żdied 
konsiderevolment fl-aħħar 15-il sena anke jekk okkażjonalment kien hemm problemi ta’ 
manutenzjoni. Madanakollu, l-awtoritajiet enfasizzaw in-nuqqas ta’ riskji kbar għas-sajd, 
filwaqt li argumentaw li aktar minn 99 % tal-ilma madwar ir-ría ta’ O Burgo, li d-
delegazzjoni żaru l-ġurnata ta’ wara, huwa trattat sew.

Xi membri wieġbu billi komplew jistaqsu mistoqsijiet dwar il-livell ta’ tniġġis industrijali u l-
materjali tossiċi fis-sedimentazzjoni ħdejn il-portijiet u ż-żoni industrijali li jingħad li huma 
bejn għaxra u ħmistax-il darba ogħla mil-livelli fil-baħar miftuħ skont il-Kunsill tar-Riċerka 
Nazzjonali Spanjola (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC). Oħrajn kienu 
ħerqana li jkunu jafu liema pjanijiet jew proġetti jeżistu għall-estrazzjoni u t-tindif tal-ħama u 
s-sediment li jinfetta ħafna partijiet tar-rías – li d-delegazzjoni żaret sussegwentement.

Il-Ministru rrisponda billi enfasizza kif l-UE kienet strumentali sabiex tippermetti lill-
awtoritajiet li jipprovdu tankijiet tal-maltemp u impjanti ta’ purifikazzjoni fir-reġjun sabiex 
ikun evitat it-tniġġis tal-passaġġi tal-ilma, inkluż fil-baċir Lagares.
Philippe Boulland jgħid li skont l-awtoritajiet, id-differenza fl-opinjonijiet mal-petizzjonanti 
dwar it-titjib rilevanti u l-pjanijiet attwali hija minħabba l-fatt li l-awtoritajiet huma aktar 
rigorużi u trasparenti fil-kontroll u l-pubblikazzjoni tad-dejta milli kienu fil-passat, ir-
regolamentazzjoni għall-użi tal-ilma qegħda tinbidel u ssir aktar eżiġenti u s-soċjetà hija iktar 
konxja minn qatt qabel. Fi kwalunkwe każ, huma enfasizzaw li it-tniġġis naqas, ovvjament, 
minħabba l-bini progressiv ta’ sistemi ta’ trattament tal-ilma u l-intensifikazzjoni fuq il-
kontroll tal-emissjonijiet industrijali. 

Laqgħa mal-petizzjonanti, Impjant ta’ REGANOSA (Ría de Ferrol)

Id-delegazzjoni pproċediet għas-sit ta’ terminal LNG u impjant ta’ gassifikazzjoni mill-ġdid li 
kienu nbnew qrib Mugardos, Ferrol1. Il-poplu lokali esprima t-tħassib tiegħu, mhux biss 
minħabba s-sitwazzjoni tat-terminal stess li, kif infurmaw lill-membri, kien mibni hemm 
illegalment minħabba li deċiżjoni tal-Qorti Suprema tal-2008 ma kinitx ġiet irrispettata. 
Philippe Boulland ifakkar li l-legalità tal-awtorizzazzjoni tal-bini tal-impjant Reganosa ġiet 
ikkonfermata mis-sentenza tal-Qorti Superjuri tal-Ġustizzja ta’ Madrid fit-
12 ta’ Novembru 2012 u mill-Qorti Superjuri tal-Ġustizzja ta’ Madrid fit-30 ta’ April 2013.
Tabilħaqq il-petizzjonanti indikaw li l-pjanijiet kienu tfasslu sabiex it-terminal ikun mibni 
f’żona aktar remota, jiġifieri l-port estern, maħsub għall-iskop li jospita l-attivitajiet 
industrijali potenzjalment l-aktar perikolużi u inkwetanti, iżda l-pjanijiet kienu nbidlu 
mingħajr proċess xieraq ta’ konsultazzjoni. Dan għandu implikazzjonijiet rigward l-
implimentazzjoni korretta tad-Direttiva VIA kif ukoll tad-Direttiva IPPC. Xi petizzjonanti 
sostnew, barra minn hekk, li l-bidla fil-post ġiet miftiehma bħala riżultat ta’ influwenza mhux 
xierqa minn spekulaturi urbani privati, minflok abbażi tal-interess pubbliku. Pilippe Boulland 
jenfasizza li dan ġie allegat mingħajr ma ġiet provduta ebda prova.
L-impjant, li jżomm sa 150 000 Tn jew 1 800 m3 ta’ gass, jiġifieri ekwivalenti ta’ 
2 Gigatunnellati, issa jinsab 100 metru ’l bogħod mill-eqreb djar u 1 km biss ’il bogħod mill-
belt ta’ Ferrol. Huma allegaw li ilma mir-ría huwa użat fis-sit u ppumpjat lura mingħajr 
trattament adegwat, ammont stmat għal madwar 1 000 Tn/jum.
Philippe Boulland jenfasizza li l-persuni responsabbli għal Reganosa, l-awtoritajiet kif ukoll 

                                               
1 Petizzjoni 1322/2007
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il-Kummissjoni Ewropea jqisu li l-kampjuni kollha jindikaw li t-temperatura u n-normi tal-
kwalità huma rrispettati madwar l-impjant.

Il-petizzjonanti ddenunzjaw in-nuqqas ta’ proviżjonijiet għall-evakwazzjoni ta’ emerġenza 
f’każ ta’ aċċident fuq is-sit, dikjarazzjoni li l-awtoritajiet reġjonali aktar tard ikkuntestaw. 
Filfatt, kif ifakkar Philippe Boulland, l-awtoritajiet enfasizzaw il-fatt li l-Pjan ta’ Emerġenza 
kien ġie approvat wara li r-Regolament daħal fis-seħħ. Rigward l-aspetti legali tal-post tal-
impjant ta’ gassifikazzjoni mill-ġdid, huma indikaw ukoll li dan ġie solvut b’mod ġudizzjarju, 
kif fehmet il-Kummissjoni Ewropea. B’mod partikolari, Philippe Boulland jenfasizza li s-
sentenza tal-Qorti Superjuri tal-Ġustizzja ta’ Madrid tat-12 ta’ Novembru 2012 ikkonfermat li 
l-ipproċessar ambjentali tal-proġett u l-post f’Mugardos wera "kundizzjonijiet ta’ kenn", 
"nefħa" u "effettività" li għamlu l-installazzjoni adegwata.
Xi membri kienu madankollu allarmati meta raw in-numru ta’ djar li jinsabu viċin ħafna tat-
terminal, li huma mgħottija mit-tankijiet kontenituri tal-konkrit tal-gass mhux ’il bogħod mix-
xatt tar-ría. Philippe Boulland jgħid li ċerti djar inxtraw u ġew akkwistati mill-impjant 
Reganosa. Il-petizzjonanti ddenunzjaw ukoll li l-ebda pjan ċar ta’ kontinġenza f’każ ta’ 
emerġenza ma ġie mfassal għall-bastimenti li jġorru l-gass, li fil-marea baxxa jeħlu fil-parti 
ta’ ġewwa tar-ría. Huma qalu li qed ibatu wkoll minħabba r-riħa tal-gass li ħierġa mis-sit 
skont id-direzzjoni tar-riħ. Skont Philippe Boulland, ma kienx hemm riħa notevoli fiż-żona. 
Il-petizzjonanti finalment argumentaw li l-faċilità lanqas ma hija meħtieġa, minħabba l-
eżistenza ta’ pipeline tal-gass mhux użat li jgħaqqad il-faċilità f’Tui, fit-Tramuntana tal-
Portugall. Philippe Boulland ifakkar li l-awtoritajiet enfasizzaw il-fatt li l-impjant Reganosa 
huwa neċessarju, flimkien mal-pipeline, għall-provvista tal-enerġija għal Galicia.

Laqgħa mal-petizzjonanti, Ría do Burgo

Il-membri mxew tul iż-żona tal-promenade ħdejn ir-ría ta’ O Burgo u fuq pont tal-
imbarkazzjoni fejn il-fond tal-ħama kellu ħxuna ta’ kważi żewġ metri, kif imkejjel fuq il-post.
Deher biċ-ċar li l-kostruzzjoni taż-żona tal-promenade u l-bini tal-madwar involviet 
investiment finanzjarju konsiderevoli, iżda s’issa deher li ma ngħatat l-ebda kunsiderazzjoni 
għall-bajja jew l-ambjent tar-ría f’din iż-żona. F’post ieħor, filwaqt li kien nieżel it-taraġ 
liebes ħwejjeġ protettivi, raġel sab ruħu malajr ħafna fil-ħama sal-koxox tiegħu u kien kapaċi 
joħroġ mit-tajn b’diffikultà u b’ammont konsiderevoli ta’ għajnuna. Philippe Boulland 
jirrimarka li madankollu din iż-żona hija konsiderevolment ’il bogħod miż-żoni tal-frott tal-
baħar u s-sajd. Lill-membri qalulhom li qabel kien miet raġel mgħerreq hemmhekk, għax ma 
kienx kapaċi jaħrab il-marea li kienet dieħla. Skont Philippe Boulland, aktar provi wrew li r-
raġel kien ’il bogħod miż-żona awtorizzata għall-"marisqueros".

Ir-ría kienet xi darba mifruxa fuq 1.2 km2 ta’ ramel fin u abjad. Illum il-ġurnata ħafna miż-
żona - skont Philippe Boulland, din hija vverifikata biss fiż-żona li fiha saret iż-żjara - hija 
mimlija ħama. Skont Angelika Werthmann u Tatjana Ždanoka hemm medja ta’ 1.10 metri 
għoli. Il-petizzjonanti jsostnu li l-irkupru tal-kwalità tar-ría huwa ta’ interess kemm 
ambjentali kif ukoll ekonomiku. Kif jispeċifika Philippe Boulland, skont id-dokumenti tal-
Confraría de Pescadores A Coruña, l-impjieg fis-settur tas-sajd hawnhekk kien naqas fl-aħħar 
45 sena minn 2 600 persuna għal 150 biss. L-awtoritajiet iddikkjaraw li l-ammont totali ta’ 
ħama tal-iskart naqas u Philippe Boulland ifakkar li huma żiedu jgħidu wkoll li ħafna ġlejjeb 
tal-frott tal-baħar tjiebu minn C fl-2010 għal B fl-2012, li jfisser li l-kwalità tal-ilma qed 
titjieb.
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Minkejja dan, il-petizzjonanti jindikaw invażjoni progressiva ta’ żoni akbar ġewwa ż-żoni tas-
sajd għal molluski u maskli. Fl-2007 minn jum għal ieħor l-attività kollha tas-sajd fis-settur 
waqfet u 150 ‘mariscadores’ lokali tilfu l-għajxien tagħhom għaliex iż-żona kienet 
deklassifikata f’żona C mill-awtoritajiet1. L-għaqda għamlet sejħa għal pjan ta’ riġenerazzjoni 
speċifiku sabiex tinġieb lura l-integrità ambjentali taż-żona li storikament kienet sit ta’ sbuħija 
kbira, li kellha wkoll flora u fawna rikka kif ukoll bosta speċi ta’ għasafar migratorji, li ħafna 
minnhom issa kienu naqsu. B’risposta għall-pretensjonijiet tal-petizzjonanti, l-awtoritajiet 
reġjonali osservaw li sussidji pubbliċi kienu mqassma fis-snin reċenti sabiex jissupplimentaw 
it-telf ta’ dħul min-nuqqas ta’ attivitajiet tas-sajd. 

Il-membri setgħu jimbarkaw fuq ċattra tas-sajjieda biex josservaw iż-żona mill-ilma. Philippe 
Boulland jispjega li l-petizzjonanti rrifjutaw aċċess għad-dgħajsa lill-awtoritajiet għalkemm l-
ispazju kien limitat. Il-petizzjonanti jidhru rrabjati dwar is-sitwazzjoni iżda jidher ukoll li 
jħossu li issa ftit li xejn hemm xi jsir wara snin ta’ nuqqas ta’ azzjoni mill-awtoritajiet. Skont 
Angelika Werthmann u Tatjana Ždanoka, dan huwa daqs li kieku l-persuni qatgħu qalbhom li 
għad jaraw din iż-żona titnaddaf.

Xi membri interrogaw l-awtoritajiet dwar dawn il-kundizzjonijiet u staqsew x’kien se jsir 
speċifikament rigward din is-sitwazzjoni li ġiet traskurata għal tant żmien: staqsew ukoll dwar 
il-kompożizzjoni tal-pjanuri tat-tajn u tal-ħama hekk kif il-petizzjonanti beżgħu li ż-żona 
kollha kienet gravement kontaminata.  Il-President tal-Assoċjazzjoni tar-Residenti ta’ O 
Burgo tkellem dwar il-biża’ tiegħu għas-sigurtà tat-tfal fiż-żona minħabba t-tajn u t-tossiċità 
tal-bajja. Huwa sostna li t-tniġġis jagħmel lir-ría kuljum inqas produttiva u aktar maħmuġa 
għall-għawm. Is-sitwazzjoni teħtieġ azzjoni urġenti u sostanzjali jekk iż-żona qatt se jkollha 
xi ċans ta’ qawmien mill-ġdid u li tirkupra l-klassifikazzjonijiet “A” għaż-żoni tal-produzzjoni 
tal-frott tal-baħar tagħha. Philippe Boulland jirrimarka li għal dan kollu, żoni għas-sajd ġodda 
huma aċċessibli minn issa ’l quddiem.

Xi membri enfasizzaw it-tħassib tagħhom dwar dik li dehret bħala reazzjoni eċċessivament 
passiva mill-awtoritajiet għall-problema tal-akkumulazzjoni ta’ sedimentazzjoni tant fil-fond. 
L-impjanti għat-trattament tal-ilma mormi kienu essenzjali u għandhom ikunu adegwati fin-
numru fir-rigward tal-popolazzjoni u l-bażi industrijali, u f’konformità mad-Direttiva dwar it-
Trattament tal-Ilma Urban Mormi (Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE tal-21 ta’ Mejju 1991) li 
qabel ma kienx il-każ.

Philippe Boulland iżid li l-awtoritajiet qalu li x-xogħol li sar fiż-żona jippermetti, 
preżentament, għal ġestjoni tajba ta’ 99.14 % tal-iskart u l-ilma tax-xita kollu ġġenerat fiż-
żona għat-trattament fl-impjant ġdid f’Bens, li diġà qed jopera, li tejjeb il-klassifikazzjoni tal-
ġlejjeb tal-frott tal-baħar. Barra minn hekk, Philippe Boulland ifakkar li diġà ġew stabbiliti 
investimenti ġodda biex itejbu iktar l-effettività tas-sanità u qed isir studju fuq il-ħama tal-
estwarju biex ikun deċiż xi trattament irid jingħata. Huwa jinnota wkoll li l-awtoritajiet 
esprimew in-nuqqas ta’ qbil qawwi tagħhom mal-attitudni tal-petizzjonanti fejn iddubitaw il-
validità tal-analiżi tal-frott tal-baħar, minħabba li dawn twettqu minn korp bħal Intecmar li 
huwa referenza internazzjonali reali f’din il-kwistjoni. Barra minn hekk, ifakkar li studju dwar 
il-ħama fil-fatt qed isir mill-Ministeru tax-Xogħol u t-Trasport Pubbliku, kif ukoll li l-
awtoritajiet ifakkru li hemm pjan tas-sanità għar-ría do Burgo.

                                               
1 Arkivji tal-Çonfraría de Pescadores A Coruña. 13 ta’ Frar 2013.  Petizzjoni 922/2010.
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Konklużjonijiet u Rakkomandazzjonijiet

Din il-missjoni ffukat fuq il-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonanti li neċessarjament 
ikkonċernaw il-partijiet tar-rías ta’ Galicia li huma affettwati partikolarment mit-tniġġis u l-
kontaminazzjoni wara ħafna snin ta’ kompjaċenza mill-awtoritajiet responsabbli – kemm 
nazzjonali kif ukoll reġjonali u lokali. Huma ġew milquta minn urbanizzazzjoni u 
industrijalizzazzjoni li qed jikbru b’rata mgħaġġla li ma kinux akkumpanjati minn biżżejjed 
miżuri biex jipproteġu l-ambjent u jiżguraw l-immaniġġjar korrett tal-iskart. 

 Il-membri rrikonoxxew li saru sforzi fil-qasam ta’ sanità mill-awtoritajiet pubbliċi, u li 
dawn wasslu għal titjib f’numru ta’ żoni. Huma jagħrfu wkoll, b’mod aktar ġenerali, li 
sar progress vast mis-snin tmenin, meta Galicia kellha impjant għat-trattament tal-ilma 
mormi wieħed biss meta mqabbel mal-151 impjant attwali b’kapaċità minima ta’ 2000 
h-e.

 Il-membri jixtiequ jenfasizzaw li f’partijiet oħra tar-rías għad hemm industrija tal-frott 
tal-baħar b’saħħitha. Madankollu, il-kundizzjoni eċċellenti ta’ dawn iż-żoni hija 
potenzjalment mhedda jekk ma jsir xejn urġenti sabiex jissolvew ċerti kwistjonijiet 
imqajma f’dan ir-rapport.

 Id-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kontra Spanja pprovdew l-
ewwel miżura tal-gradi tal-gravità tal-ksur u d-dewmien fl-implimentazzjoni tad-
Direttivi tal-UE. Matul iż-żjara tagħhom, il-membri setgħu josservaw li saru titjib u 
sforzi mill-awtoritajiet kompetenti sabiex tittejjeb il-kwalità tal-ilma u l-ġlieda kontra 
t-tniġġis. Madankollu l-membri ddikjaraw li l-ilma tax-xita ma kienx dejjem trattat kif 
suppost f’Vigo iżda li l-impjant ta’ Vigo-Lagares, li qed jinbena, għandu jirrispondi 
għall-aħħar preokkupazzjonijiet dwar it-trattament tal-ilma tax-xita.

 Il-ġestjoni tal-ilma mormi f’dan ir-reġjun teħtieġ approċċ olistiku, koordinat u 
komprensiv sabiex l-akkwakultura, is-sajd u l-attivitajiet rikreattivi jkunu jistgħu 
jiffjorixxu u jirnexxu. Dan jeħtieġ l-investiment f’riżorsi umani u finanzjarji.

 L-impjant ta’ REGANOSA rċieva l-awtorizzazzjonijiet neċessarji kollha għall-
attivitajiet tiegħu. Il-membri nnutaw ċerta prossimità ma’ ftit djar.

 F’O Burgo, xi membri nħasdu bil-ħama tant fil-fond li nġemgħa u li kellu impatt 
daqshekk negattiv fuq l-attivitajiet ta’ kuljum tal-popolazzjoni kif ukoll fuq l-impjieg 
lokali. Għandha tittieħed azzjoni sabiex tiġi żgurata l-kwalità tal-ilma u jiġu soddisfatti 
l-aħjar standards Ewropej.

 Il-membri huma sodisfatti li l-awtoritajiet reġjonali ndunaw li t-tniġġis qed jhedded l-
ekonomija tal-frott tal-baħar lokali u li l-awtoritajiet impenjaw ruħhom li jieħdu 
azzjoni ta’ prevenzjoni kontra aktar deterjorazzjoni; Il-membri jinkoraġġuhom għal 
investiment aktar attiv sabiex jiżguraw dan l-għan.
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 Ir-Ría ta’ O’Burgo teħtieġ li titnaddaf b’mod urġenti permezz ta’ tħammil estensiv u 
ordnat tal-bajjiet u d-daħliet l-aktar milquta. Huwa wkoll fl-interess tal-popolazzjoni 
lokali u l-iżvilupp ekonomiku futur u r-riġenerazzjoni taż-żona li titwettaq analiżi 
xjentifika kontinwa tal-ħama u l-evakwazzjoni tiegħu. 

 L-awtoritajiet reġjonali u lokali għandhom ifittxu b’mod attiv li jaħdmu aktar mal-
komunitajiet u l-assoċjazzjonijiet lokali mis-soċjetà ċivili li huma stess għandhom l-
impenn li jtejbu l-ambjent u jiżguraw kooperazzjoni b’mod pragmatiku u prattiku 
magħhom. Il-membri huma konvinti li dan huwa possibbli u neċessarju taħt iċ-
ċirkostanzi osservati fiż-żoni fejn tkun saret żjara u li teżisti volontà tajba għall-
promozzjoni attiva tar-riġenerazzjoni ta’ ċerti sezzjonijiet tar-rías.

 L-Unjoni Ewropea għandha tkun lesta, fid-diskussjonijiet tagħha mal-awtoritajiet 
Spanjoli dwar kooperazzjoni finanzjarja u teknika fil-futur permezz tal-Fondi ta’ 
Koeżjoni (sal-aħħar tal-2013) u l-Fondi Strutturali (FEDER u FSE), li tipprovdi l-
appoġġ finanzjarju neċessarju li jippermetti lir-Reġjun ta’ Galicia jagħti prijorità 
b’mod aktar effettiv lill-programmi u l-proġetti tiegħu għall-benefiċċju tat-tindif tar-
rías u ż-żoni interni tagħhom, għat-titjib sostanzjali tal-ġestjoni tal-ilma mormi u l-
istabbiliment mill-ġdid effettiv tas-sbuħija naturali taż-żoni kostali.

Rakkomandazzjonijiet

F’Vigo

Jirringrazzja lill-petizzjonanti talli talbu lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet mill-1999 dwar il-
kwistjoni tal-kwalità tal-ilma f’Galicia;

Jiddispjaċih dwar id-dewmien tal-awtoritajiet Spanjoli sabiex jirrispettaw l-Artikoli 3 u 4 tad-
Direttiva 91/271/KEE u l-Artikolu 5 tad-Direttiva 79/923/KEE, sodisfatti mill-konformità 
mal-leġiżlazzjoni Ewropea fil-bajja ta’ Vigo grazzi għall-isforzi tal-awtoritajiet ta’ Galicia, 
fuq kull livell; 

Jixtieq li l-finanzjamenti min-naħa tal-Unjoni Ewropea jkomplu jmorru lejn ir-riċerka u ż-
żamma ta’ kwalità tal-ilma xierqa kemm għall-ekonomija kif ukoll għall-konsum lokali;

Jevidenzja l-isforzi provduti mill-awtoritajiet kompetenti differenti dwar it-titjib tal-kwalità 
taż-żoni tal-ilma tal-frott tal-baħar u tat-trattament tal-ilma residwu taż-żoni urbani ta’ iktar 
minn 15 000 abitant;

Iqis li l-impjant attwali ta’ Vigo ma jissodisfax biżżejjed il-bżonnijiet tal-popolazzjoni; jistima 
b’hekk li l-impjant għat-trattament il-ġdid ta’ Vigo-Lagares li qed jinbena jirrappreżenta s-
soluzzjoni għat-trattament tal-ilma residwu permezz tal-kapaċità ta’ trattament tiegħu ta’ 
800 000 persuna-ekwivalenti għal żona urbana stmata fis-Sajf għal 466 230 abitant; mingħajr 
ma jintesew l-impjanti għat-trattament ta’ Vigo-Teis, Redondela, Arcade-Soutomaior, 
Vilaboa, Moana u Cangas, li għandhom kapaċità ta’ trattament ta’ 924 821 abitant li huwa d-
doppju tan-numru ta’ abitanti tal-bajja ta’ Vigo;
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Iqis li l-impjant għat-trattament il-ġdid se jaqdi l-fluss tad-domanda meta tagħmel ix-xita u 
jevita r-rimi tal-ilma mhux trattat minħabba l-kapaċità mnaqqsa tal-impjant għat-trattament 
attwali ta’ Vigo;  iżid li l-impjant għat-trattament ta’ Vigo li qed jinbena se jissodisfa l-
istandards l-aktar moderni dwar it-trattament tal-ilma filwaqt li jqis il-bżonnijiet tar-residenti 
kemm permezz tat-trażżin tal-irwejjaħ ġewwa l-fabbrika jew inkella permezz tal-introduzzjoni 
tal-impjanti fil-pajsaġġ;

Jixtieq li d-data għall-ikkompletar tax-xogħlijiet tal-impjant għat-trattament stabbilita għall-
31 ta’ Diċembru 2015 tiġi rispettata;

Jiddispjaċih dwar id-dubji ta’ ċerti petizzjonanti dwar iċ-ċifri u d-dejta provduta mill-Istitut 
Teknoloġiku għall-Kontroll tal-Baħar ta’ Galicia (INTECMAR), ir-rapport tal-ispezzjoni tal-
Food and Veterinary Office tar-Renju ta’ Spanja ta’ Ottubru 2011 ikkwotat fir-rapport ta’ DĠ 
SANCO 2011-8881 ifakkar li “s-sistema ta’ kontroll implimentata f’Galicia, li tipproduċi 
96 % tal-produzzjoni nazzjonali ta’ molluski bivalvi, hija f’konformità mal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni Ewropea";

Ifakkar, kif jixtiequ ċerti petizzjonanti, li pjan ta’ ġestjoni tal-kosta approvat mill-Kunsill tal-
Gvern awtonomu ta’ Galicia tal-10 ta’ Frar 2011, jipprevedi politiki ta’ żvilupp territorjali u 
urban filwaqt li titqies is-sostenibbiltà tar-riżorsi naturali u kien suġġett ta’ kumment min-
naħa tal-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Insedjamenti Umani (UN-Habitat), li 
jikkwalifika l-kontenut tal-pjan bħala wieħed li fih “prattiki ambjentali tajbin”;

F’Ferrol

Jinnota li l-impjant Reganosa kiseb l-awtorizzazzjonijiet amministrattivi kollha għall-bini u l-
użu tat-Terminal, jiġifieri l-awtorizzazzjoni amministrattiva ta’ qabel flimkien ma’ opinjoni 
favorevoli dwar l-impatt ambjentali tat-Terminal maħruġa fil-11 ta’ Ġunju 2001, l-
awtorizzazzjoni għall-proġett ta’ bini tat-Terminal tat-13 ta’ Frar 2004 u fl-aħħar nett, l-att ta’ 
implimentazzjoni tas-7 ta’ Novembru 2007;

Jinnota r-rifjut mill-ġustizzja Spanjola tal-proċeduri ġudizzjarji kollha kontra l-fabbrika 
Reganosa minbarra l-appell kontra l-modifika tal-pjan ta’ urbaniżmu tal-komunità ta’ 
Mugardos, modifika li wara ġiet aċċettata fit-13 ta’ Ġunju 2012 permezz ta’ proċedura 
amministrattiva skont ir-rekwiżiti tas-sentenza tal-Qorti Suprema tat-12 ta’ Mejju 2012;

Isostni li l-Kummissjoni Ewropea kkonfermat ir-rispett tal-obbligi legali kollha provduti minn 
Reganosa u partikolarment ir-rispett tal-obbligi ambjentali kollha;

Jinnota li t-tħassib tal-petizzjonanti dwar l-aċċess tat-trasportaturi tal-LNG għas-sit ta’ 
Reganosa u jfakkar f’dan ir-rigward li t-trasportaturi Q-FLEX, l-ikbar trasportaturi tal-LNG 
fid-dinja mil-2010 huma awtorizzati li jidħlu fit-terminal skont l-istandard fis-seħħ ROM 3.1-
99;

Jilqa’ t-tħassib ta’ ċerti residenti dwar il-fabbrika Reganosa fir-rigward tal-possibilità ta’ 
aċċident fis-sit; iqis madankollu li l-proċedura ta’ evakwazzjoni u l-kunsiderazzjoni ta’ katina 
ta’ reazzjonijiet f’każ ta’ inċident industrijali ġew imwettqa sew kif tfakkar il-Kummissjoni 
Ewropea;
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Iżid li l-popolazzjoni, minbarra s-servizzi ta’ sokkors, ġiet assoċjata mal-proċeduri tal-Pjan ta’ 
Emerġenza Estern bħall-Assoċjazzjoni ta’ Rtirati "Pinabeta”, l-Assoċjazzjoni tar-Residenti 
"Casas Baratas", Casino Mugardes, l-Assoċjazzjoni tas-Sajjieda ta’ Mugardos, kif ukoll il-
klabb tal-futbol Galice u bosta stabbilimenti skolari;

Jiddispjaċih li ċerti residenti rrifjutaw permezz tal-gazzetta ta’ kuljum El Pais tal-
14 ta’ Awwissu 2008 li jattendu għall-laqgħa ta’ informazzjoni organizzata minn Reganosa 
sabiex twieġeb il-mistoqsijiet tar-residenti;

Jirrakkomanda lir-residenti li jgħidu li m’għandhomx informazzjoni dwar is-sit li jirreġistraw 
għal żjara mingħajr ħlas organizzata minn Reganosa fl-indirizz li ġej 
comunicacion@reganosa.com. ifakkar li bejn it-tieni semestru tal-2007 u s-sena 2012, iktar 
minn 5 000 persuna żaru l-fabbrika (fosthom bosta studenti);

F’Burgo

Filwaqt li jitqies li l-membri żaru biss parti żgħira mill-bajja ta’ Burgo, jirrakkomanda xorta 
waħda lill-awtoritajiet li jittrattaw mill-iktar fis possibbli l-akkumulazzjoni tal-ħama fil-bajja 
ta’ Burgo;

Jenfasizza li l-analiżi tal-ħama li qed isiru kif ukoll il-proġetti ta’ tħammil saru pubbliċi mis-
CEDEX (Ċentru ta’ Studju u Sperimentazzjoni tax-Xogħlijiet Pubbliċi) li taqa’ taħt ir-
responsabbiltà tal-Ministeru tax-Xogħlijiet Pubbliċi u t-Trasport u li se jittieħdu miżuri xierqa 
ta’ estrazzjoni skont il-kompożizzjoni kimika tal-ħama sabiex ma jiġix ikkontaminat il-wiċċ 
tal-ilma;

Jirrakkomanda lill-awtoritajiet li ma jwaqqfux l-isforzi tagħhom fit-titjib tal-kwalità tal-ilma;

Jirrakkomanda li l-fondi jiġu investiti fit-titjib tal-kwalità tal-ilma iżda wkoll u fuq kollox fl-
estrazzjoni tal-ħama u t-trattament tal-parti mniġġsa tiegħu;


