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Petizzjoni 0494/2006 imressqa minn Thomas C Burke (Irlandiż), f’isem ir-residenti 
kkonċernati ta’ Lagavooren, dwar il-ħarsien ta’ saff blat importanti li jżomm fih l-ilma 
f’Leinster tat-Tramuntana (l-Irlanda)  

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni, f’isem ir-residenti kkonċernati ta’ Lagavooren (l-Irlanda), 
jikkritika l-mod kif saff blat importanti li jżomm fih l-ilma għar-reġjun ta’ Leinster tat-
Tramuntana qed ikun użat ħażin mill-awtoritajiet lokali. Dak li ressaq il-petizzjoni jispjega li 
l-Kunsill tal-Kontea ta’ Meath ta permess lil Cement Limited biex ineħħu l-ilma mill-barriera 
tagħhom. Dak li ressaq il-petizzjoni jikkritika l-fatt li l-ilma qed ikun ippompjat għal ġox-
xmara Nanny minflok għal ġos-sistema tal-ġibjuni. Huwa jisfida l-istqarrija ta’ l-awtoritajiet 
lokali li l-ilma mill-qiegħ tal-barriera huwa mniġġes, meta wieħed iqis li din il-problema tista’ 
tkun solvuta faċilment b’tibdil żgħir għall-mod kif l-ilma jiġi ppompjat ’l barra. Huwa jixtieq 
l-għajnuna tal-Parlament biex ma tibqax issir aktar ħela ta’ ilma.    

2. Ammissibilità

Iddikjarata bħala ammissibbli fis-7 ta’ Novembru 2006. Tagħrif mitlub mingħand il-
Kummissjoni taħt ir-Regola 192(4).

3. It-tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2007.

L-isfond

Id-Direttiva 2000/60/KE1 tistabbilixxi l-qafas għall-ħidma mill-Komunità fil-qasam tal-
politika dwar l-ilma (Direttiva li tistabilixxi Qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-Qasam tal-
Politika ta' l-Ilma).  Id-Direttiva li tistabilixxi Qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-Qasam tal-
Politika ta' l-Ilma (WFD), ippubblikata f’Diċembru 2000, tistabilixxi l-ħtieġa għal ippjanar 
iddettaljat ta’ l-użu tar-riżorsi ta’ l-ilma biex ikunu evitati soluzzjonijiet li m’humiex 
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sostenibbli u ħsara irriversibbli lill-ambjent, permezz ta’ l-iżvilupp tal- Pjanijiet għall-
Immaniġġjar tal-Baċin ta’ Xmara (RBMP). Id-Direttiva li tistabilixxi Qafas għal Azzjoni 
Komunitarja fil-Qasam tal-Politika ta' l-Ilma (WFD) teħtieġ li l-ewwel RBMP ikun 
ippubblikat qabel Diċembru 2009.

Mill-2009 ’l quddiem, kull pjan jew programm li jkollu impatt fuq ir-riżorsi ta’ l-ilma jew 
fuq il-kwalità ta’ l-ilma jrid ikun ikkoordinat mal-provvedimenti ta’ l-RBMP, biex il-miri 
ambjentali tal-WFD ikunu jistgħu jinkisbu. Waħda minn dawn il-miri ambjentali huwa l-
obbligu li jitwaqqaf id-deterjorament ta’ l-istatus tal-korpi ta’ l-ilma.

Rigward ir-riżorsi ta’ l-ilma fil-blat, il-miri ta’ l-WFD għandhom x’jaqsmu kemm ma’ l-
istatus kimiku kif ukoll dak kwantitattiv. F’dan il-kuntest, l-Istati Membri jridu jħarsu,
itejbu u jirrestawraw il-korpi kollha ta’ l-ilma fil-blat u jassiguraw bilanċ bejn dak l-ilma fil-
blat li jittella’ u dak li jerġa’ jidħol, bil-għan li jinkiseb status tajjeb ta’ l-ilma fil-blat qabel 
tmiem l-2015.

Il-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni, f’isem ir-residenti kkonċernati ta’ Lagavooren (l-Irlanda), 
jikkritika l-mod kif saff blat importanti li jżomm fih l-ilma fir-reġjun ta’ Leinster tat-
Tramuntana qed ikun użat ħażin mill-awtoritajiet lokali. Huwa jispjega li l-Kunsill tal-
Kontea ta’ Meath ta permess lil kumpanija tas-siment biex ibattlu l-ilma mill-barriera 
tagħha bir-rata ta’ 15,000 m³ kuljum u tippompja l-ilma (maħmuġ) ġox-xmara Nanny li 
tinsab qrib, bir-riżultat li l-ilma ntilef filwaqt li hemm nuqqas ta’ ilma f’din iż-żona kollha. 
Ir-raġuni għaliex l-ilma (maħmuġ) m’huwiex ikun ippompjat ġos-sistema tal-ġibjuni hi li l-
ilma huwa mniġġes bid-diżil, eċċ.

Dak li ressaq il-petizzjoni, għalhekk, staqsa lill-Kunsill għala l-ilma mill-blat ma jistax ikun 
ippompjat minn ġol-barriera (500 m bogħod), hekk li xorta jkunu jistgħu ibattlu l-ilma mill-
barriera, u jippompjaw l-ilma (imbagħad nadif) ġos-sistema tal-ġibjuni, biex b’hekk 
jagħmlu l-aħjar użu minn riżorsa importanti ta’ l-ilma tax-xorb.

Il-kummenti tal-Kummissjoni 

Kif indikat f’paragrafu 1 hawn fuq, il-WFD tistabbilixxi l-ħtieġa għal ippjanar iddettaljat ta’ l-
użu tar-riżorsi ta’ l-ilma biex ikunu evitati soluzzjonijiet li m’humiex sostenibbli u ħsara 
irriversibbli lill-ambjent, permezz ta’ l-iżvilupp ta’ Pjanijiet għall-Immaniġġjar tal-Baċin ta’ 
Xmara (RBMP). Rigward l-istatus kwantitattiv ta’ l-ilma fil-blat, il-ħtieġa hija li jkun 
assigurat bilanċ bejn dak li jittella’ u dak li jidħol.

Fi kliem ieħor, l-użu mill-ġdid ta’ l-ilma mill-blat ippompjat għal skopijiet ta’ ilma għax-
xorb m’huwiex obbligu taħt il-WFD, sakemm dan m’huwiex parti mill-miżuri biex ikun 
assigurat li jinkiseb status kwantitattiv tajjeb f’żona definita. Fid-dawl tad-deskrizzjoni ta’ 
dak li ressaq il-petizzjoni, il-każ ma jidhirx li jwassal għad-deterjorament tal-korp ta’ l-ilma 
fil-blat (għallinqas dan ma jintweriex fil-petizzjoni).

Il-Kummissjoni tqisha flokha ħafna r-rakkomandazzjoni magħmula minn dak li ressaq il-
petizzjoni dwar l-ippompjar ta’ l-ilma mill-blat 500 m ’l bogħod mill-barriera biex l-ilma li 
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m’huwiex imniġġes ikun jista’ jiġi ppompjat fis-sistema tal-ġibjuni minflok jinħela fix-
Xmara Nanny. Dan, madankollu, m’huwiex obbligu li jaqa’ taħt il-WFD u jitħalla, 
għaldaqstant fid-diskrezzjon tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Meath.

Wieħed jista’ jargumenta li l-operatur tal-barriera qiegħed iniġġes l-ilma b’idrokarboni 
qabel ibattlu fix-xmara, u għaldaqstant huwa suġġett għad-Direttiva 76/464/KEE dwar it-
tniġġis ikkawżat minn sustanzi perikolużi mitfugħa fl-ambjent akkwatiku1, imma dan 
m’huwiex suġġett imqajjem minn dak li ressaq il-petizzjoni u t-tagħrif huwa nieqes biex 
wieħed ikun jista’ jevalwa jekk dan jistax ikun il-każ.

Konklużjoni

Fid-dawl ta’ l-elementi mogħtija minn dak li ressaq il-petizzjoni, il-Kummissjoni hija tal-
fehma li, f’dan l-istadju, m’hemmx raġuni biex wieħed jissuspetta li hemm ksur tad-
Direttiva li tistabilixxi Qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-Qasam tal-Politika ta' l-Ilma, 
għax il-kisba ta’ l-istatus kwantittattiv ma tidhirx li hija mhedda. 
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