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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0539/2007, imressqa mis-Sur Barry Curtin (ta’ nazzjonalità 
Irlandiża) f’isem Watergrasshill Community Association, dwar allegazzjoni 
ta’ ksur tal-leġiżlazzjoni tal-KE b’rabta mad-deċiżjoni tal-Kunsill ta’ Cork li 
tippermetti tħaffir ta’ barrieri fuq akwiferu ta’ importanza reġjonali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkontesta d-deċiżjoni tal-Kunsill ta’ Cork li tippermetti lil J.A.Woods Ltd 
biex iħaffer barrieri fuq akwiferu ta’ importanza reġjonali f’Watergrasshill. Il-petizzjonant 
jibża’ li l-attivitaijiet tal-barriera jkollhom impatt serju fuq il-kwalità ta’ l-ilma u jikkunsidra li 
d-deċiżjoni tikser id-Deċiżjoni Qafas dwar l-Ilma (2000/60) u d-Direttiva dwar l-Ilma tax-
Xorb (Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE). Skond il-petizzjonant, minkejja d-daqs tal-barriera (34 
ettaru), ma saret l-ebda evalwazzjoni ta’ l-impatt ambjentali. Il-petizzjonant jispjega li l-
permess għall-barriera kien suġġett għal numru ta’ kundizzjonijiet li J.A. Woods Ltd appella 
kontrihom quddiem il-bord ta’ l-appelli Irlandiż. Il-petizzjonant jesprimi nuqqas ta’ fiduċja 
fid-deċiżjoni ta’ l-awtoritajiet li ser jiddeċiedu l-appell u jitlob lill-Parlament Ewropew biex 
jinvestiga dan il-każ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar it-28 ta’ Settembru 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex 
tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-12 ta’ Frar 2008.

Il-petizzjonant isostni li l-permess għall-operat ta’ barriera maħruġ mill-Kunsill ta’ Cork ser 
jipperikola l-provvista ta’ l-ilma tal-komunità lokali ta’ Watergrasshill u ser ikun qed jikser 
diversi elementi tal-leġiżlazzjoni ta’ l-UE, notevolment id-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma, id-
Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb, id-Direttiva dwar l-Ilma tal-Wiċċ għall-Astrazzjoni ta’ l-Ilma 
tax-Xorb, id-Direttivi dwar l-Għasafar u l-Ħabitats u d-Direttiva dwar l-Evalwazzjoni ta’ l-
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Impatt Ambjentali.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 

Status tajjeb għall-ilma ta’ taħt l-art huwa definit fid-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma1 f’termini 
tal-kimika u kif ukoll tal-kwantità, jiġifieri l-bilanċ bejn astrazzjoni u ċċarġjar naturali mill-
ġdid. Barra minn hekk, kwalunkwe deterjorazzjoni ta’ status ta’ l-ilma ta’ taħt l-art (minn 
status tajjeb għal status ħażin) hija pprojbita (artikolu 4(1)(b)(i)). Għal ilmijiet użati għall-
astrazzjoni ta’ l-ilma tax-xorb, l-awtoritajiet għandhom jassiguraw il-ħarsien neċessarju ta’ 
dawn l-ilmijiet (artikolu 7). Il-miżuri kollha neċessarji fi ħdan baċin ta’ xmara għall-ksib/iż-
żamma ta’ status ta’ ilma tajjeb iridu jiġu elaborati u mqassra fi ħdan pjan ta’ immaniġġjar ta’ 
baċin ta’ xmara sat-22 ta’ Diċembru 2009; dan il-pjan għandu jkun suġġett għal 
konsultazzjoni pubblika wiesgħa bil-parteċipazzjoni taċ-ċittadini, komunitajiet lokali, NGOs, 
stakeholders u partijiet oħra interessati (artikoli 13 u 14). 

Il-mistoqsija dwar liema miżuri huma meħtieġa għall-ħarsien tas-sors tal-provvista ta’ l-ilma 
tax-xorb trid tiġi evalwata u deċiża mill-awtoritajiet responsabbli kontra d-dispożizzjonijiet 
ta’ l-artikolu 7 tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma, sabiex jiġi assigurat li l-ilma tax-xorb 
fornut lill-konsumaturi jissodisfa r-rekwiżiti tad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb2. Madankollu, 
il-petizzjoni ma tipprovdi ebda tagħrif dwar id-deterjorazzjoni ta’ l-ilma ta’ taħt l-art użat 
għall-astrazzjoni ta’ l-ilma tax-xorb, iżda tesprimi tħassib li l-iżviluppi futuri jistgħu jħallu 
impatt fuq provvisti ta’ l-ilma tax-xorb. 

Id-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb tistabbilixxi standards ta’ kwalità ta’ l-ilma tax-xorb li 
jorbtu b’mod legali u li għandha tintlaħaq konformità magħhom mis-sors. Il-petizzjonant ma 
jaffermax li l-ilma tax-xorb fornut mhux ser jilħaq dawn l-istandards, iżda jesprimi tħassib li 
l-iżviluppi futuri jistgħu jħallu impatt fuq il-provvisti ta’ l-ilma tax-xorb. Il-petizzjonant 
isemmi d-Direttiva 75/440/KEE dwar l-Ilma tal-Wiċċ. Din id-direttiva ġiet irrevokata u 
m’għadhiex aktar applikabbli.

Il-petizzjoni ma taffermax li z-zona konċernata hija nnominata bħala zona protetta, iżda li 
jimmeritaha tali nomina skond id-Direttivi dwar il-Ħabitats u l-Għasafar. 

Id-Direttiva dwar l-Evalwazzjoni ta’ l-Impatt Ambjentali3 tissottometti barrieri b’wiċċ ta’ art 
ta’ aktar minn 25 ettaru għal evalwazzjoni ta’ l-impatt ambjentali (artikolu 4(1) u l-anness 
I(19)). Ċerti proġetti ta’ barrieri oħrajn huma inklużi taħt punt 2 a) ta’ l-Anness II. F’dan il-
każ, EIA hija meħtieġa jekk dawn x’aktarx ikollhom effetti sinjifikanti fuq l-ambjent (artikolu
4(2)). Ir-responsabbiltà primarja biex jiġi ddeterminat jekk dan huwiex il-każ hija ta’ l-
awtorità kompetenti fl-Istat Membru konċernat, permezz ta’ proċedura msejħa "screening". 
Il-Kummissjoni ser titlob l-informazzjoni mill-awtoritajiet Irlandiżi dwar id-daqs tal-barriera
u dwar jekk twettqitx il-proċedura ta’ screening u, jekk ikun hemm bżonn, dwar jekk 
twettqitx evalwazzjoni ta’ l-impatt ambjentali skond dik id-Direttiva (artikoli 5 sa 10). 

                                               
1 Direttiva 2000/60/KE, ĠU L327 tat-22.12.2000, kif emendata
2 Direttiva 98/83/KE, ĠU L330 tal-5.12.1998, kif emendata 
3 Direttiva 85/337/KEE, ĠU L175 tal-5.7.1985, kif emendata 
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Konklużjoni 

Fuq għadd ta’ elementi tal-leġiżlazzjoni ta’ l-UE msemmija mill-petizzjonant, il-Kummissjoni 
ma tista’ tidentifika ebda ksur tal-liġi Komunitarja dwar l-ambjent u għalhekk, ma għandha 
ebda bażi legali biex tintervjeni.

Madankollu, dwar il-kwistjoni ta’ evalwazzjoni ta’ l-impatt ambjentali għall-barriera 
inkwistjoni, il-Kummissjoni ser tistaqsi lill-awtoritajiet Irlandiżi, u ser tgħarraf lill-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet bis-sejbiet tagħha f’komunikazzjoni kumplimentari.


