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AVVIŻ LILL-MEMBRI 

Suġġett: Petizzjoni 1393/2007, ippreżentata mis-Sinjura Silvia Leal Acevedo, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, dwar l-impatt detrimentali potenzjali ta’ proġett ta’ 
riabilitazzjoni fuq iz-zona protetta ta’ "Cuenca de los ríos Jarama y Henares" 
(Madrid)

1. Sommarju tal-Petizzjoni 

Il-petizzjonanta tikkritika proġett ta’ riabilitazzjoni promoss mill-awtoritajiet lokali tal-villaġġ 
ta’ Sierra Norte de Madrid (Torremocha del Jarama, Madrid) li se jkollu impatt detrimentali 
serju fuq l-ekosistema ta’ Río Jarama u, b’mod partikolari fuq iz-zona protetta tal-Komunità 
ta’ "Cuencas de los ríos Jarama y Henares". Skond il-petizzjonanta, l-awtoritajiet lokali naqsu 
milli jiżguraw aċċess adegwat għall-informazzjoni. Il-petizzjonanta ssostni li l-proġett jikser 
id-Direttivi tal-KE 200/60, 2003/4 u 2003/35.

2. Ammissibiltà

Iddikkjarata ammissibbli fil-21 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Il-petizzjonanta tikkritika l-proġett ta’ riabilitazzjoni promoss mill-awtoritajiet lokali tal-
villaġġ ta’ Sierra Norte de Madrid (Torremocha del Jarama, Madrid), li fil-fehma tagħha se 
jkollu impatt detrimentali serju fuq l-ekosistemi tax-Xmara Jarama, iklużi dawk li jinsabu fis-
Sit ta’ Importanza Komunitarja "Cuencas de los ríos Jarama y Henares" adottat taħt id-
Direttiva tal-Habitats, 92/43/KEE1. Il-petizzjonanta tifhem li se jkun hemm tnaqqis fil-kwalità 
tal-ilma tal-art u riskju ta’ għargħar, li jmur kontra d-dipożizzjojnijiet tad-Direttiva Qafas tal-
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Ilma, 2000/60/KE1. 

Il-petizzjonanta qed issostni wkoll li l-awtoritajiet lokali naqsu milli jiżguraw li jkun hemm 
aċċess adegwat għall-informazzjoni, bi ksur tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/4/KEE2. 

Il-Kummissjoni eżaminat l-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonanta u tinnota li l-proġett ta’ 
riabilitazzjoni jinkludi azzjonijiet għall-ġestjoni tax-xtut u l-qiegħ tax-xmara, biex tkun tista’ 
tinħoloq riżerva tas-sajd, it-trawwim mill-ġdid tal-veġetazzjoni tax-xtut biex itejjeb ir-
riġenerazzjoni tal-istruttura u l-kompożizzjoni tal-foresta, u l-ħolqien ta’ punti ta’ 
informazzjoni għal skopijiet ta’ rikreazzjoni.  

Skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva tal-Habitats, kull pjan jew proġett mhux marbut 
direttament mal-ġestjoni ta’ sit ta’ Natura 2000, imma li x’aktarx ikollu effett sinifikanti fuqu, 
għandu jiġi valutat kif jixraq fir-rigward tal-impatt tiegħu fuq l-objettivi tal-konservazzjoni
tas-sit, u l-awtoriżżazzjoni tiegħu għandha tkun suġġetta għal dispożizzjonijiet speċifiċi. Il-
Kummissjoni tifhem li wħud mill-komponenti tal-proġett imsemmi mill-petizzjonanta jistgħu 
jkunu konnessi direttament mal-ġestjoni tas-sit ta’ Natura 2000. Għaldaqstant, huwa f’idejn l-
awtoritajiet kompetenti li jiddeterminaw jekk il-proġett għandux jiġi trattat bħala wieħed li 
jirreferi għall-konservazzjoni tas-sit, u f’dak il-każ, il-proġett jiġi eskluż mid-dispożizzjonijiet 
tal-Artikolu 6(3) tad-Direttiva tal-Habitats. Inkella, il-proġett jista’ jsir, sakemm l-awtoritajiet 
kompetenti josservaw bis-sħiħ l-obbligi u s-salvagwardji relevanti mniżżla fl-Artikolu 6 tad-
Direttiva, sabiex jiżguraw li l-integrità ekoloġika tas-sit ma tintlaqatx ħażin.    

Id-Direttiva Qafas tal-Ilma 2000/60/KE tipprovdi:-
 għal obbligu li tintlaħaq kwalità tajba ta’ ilma (‘status tajjeb’) għall-ilmijiet kollha 

bħala regola sal-2015, u għal projbizzjoni fil-prinċipju ta’ kull deterjorazzjoni tal-
istatus tal-ilma kkomparata mal-istatus quo; 

 għal obbligu li sat-22 ta’ Diċembru 2009 jiġu żviluppati l-pjanijiet u l-programmi 
neċessarji b’miżuri għall-ilħiq tal-objettiv ambjentali ta’ status tajjeb, flimkien maċ-
ċittadini, il-partijiet interessati u l-NGOs kollha, li għandhom dritt li jiġu kkonsultati u
li jkollhom aċċess għad-dokumenti u d-dejta kollha.

 mhemm l-ebda obbligu rigward ir-risku ta’ għargħar skond id-Direttiva Qafas tal-
Ilma; madankollu, id-Direttiva tal-Għargħar 2007/60/KE tindirizza l-immaniġġjar tar-
riskju tal-għargħar u tiżgura konsultazzjoni xierqa maċ-ċittadini, il-partijiet interessati, 
NGOs u l-muniċipalitajiet; l-iskadenza għat-traspożizzjoni tagħha fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali hija s-26 ta’ Novembru 2009.

Fir-rigward tad-Direttiva 2003/4/KE dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali, l-Istati 
Membru għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet pubbliċi jagħmlu l-informazzjoni ambjentali,
miżmuma minnhom jew għalihom, disponibbli għal kull applikant li jitlobha, mingħajr il-
ħtieġa li jiddikjaraw interess. Din id-Direttiva tiffissa skadenzi speċifiċi: mill-aktar fis 
possibbli, jew mhux aktar tard minn xahar wara li tasal it-talba lill-awtorità pubblika, l-aktar 
meta l-informazzjoni mitluba tkun voluminuża jew komplessa. L-aċċess għall-informazzjoni 
ambjentali jinċaħad biss għar-raġunijiet imsemmija fl-Artikolu 4 tad-Direttiva. Kull applikant 
li jqis li t-talba tiegħu/tagħha għall-informazzjoni tkun ġiet injorata, inċaħdet inkorrettement, 
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kollha kemm hi jew xi parti minnha, jew twieġbet b’mod inadegwat, għandu aċċess għall-
proċeduri ta’ reviżjoni previsti fl-Artikolu 6, paragrafi 1 u 2.  

F’dan l-isfond, il-Kummissjoni tistieden lill-Petizzjonanta biex teżawrixxi għalkollox il-
possibiltajiet ta’ aċċess għall-informazzjoni ambjentali offruta bid-Direttiva 2003/4/KE, li 
jinkludu proċeduri tar-reviżjoni, kif meħtieġ.

Il-Kummissjoni eżaminat il-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonanta u, abbażi tal-
informazzjoni disponibbli, tikkonkludi li mhemm l-ebda evidenza li tissuġġerixxi li l-liġi 
Komunitarja qed tinkiser f’dan l-istadju. 


