
CM\814418MT.doc PE441.090v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

22.4.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1042/2009 imressqa mis-Sinjura Anne Bland, ta’ nazzjonalità 
Finlandiża, dwar l-impatt detrimentali fuq l-ambjent tal-proġett tal-ilma 
artifiċjali ta’ taħt l-art ta’ Turun Seudun Vesi Oy (ir-reġjun ta’ Turku, il-
Finlandja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tiddenunzja l-impatt dentrimentali fuq l-ambjent tal-proġett tal-ilma artifiċjali 
ta’ taħt l-art ta’ Turun Seudun Vesi Oy (ir-reġjun ta’ Turku, il-Finlandja). Hija targumenta li 
meta approvaw dan il-proġett – li għandu l-għan li jiffiltra iktar minn 100,000 metru kubu 
kuljum ta’ ilma trattat bil-kimika li ġej mix-xmara Kokemäenjoki mill-Virttaankangas Ridge 
biex jinbidel f’ilma artifiċjali ta’ taħt l-art tajjeb għall-konsum fir-reġjun ta’ Turku – l-
awtoritajiet ma kkunsidrawx alternattivi li jipprevienu l-qerda tat-tip speċjali ta’ ħamrija, tal-
flora u l-fawna li jeżistu fiz-zona u fl-inħawi tagħha li jaqgħu taħt Natura 2000. Skont il-
petizzjonanta, setgħu jiġu ppjanati għażliet oħra li huma ta’ inqas ħsara għall-ambjent. Hija 
titlob lill-Parlament Ewropew biex jinvestiga dan il-każ sabiex jiġi stabbilit jekk hemmx ksur 
tal-leġiżjazzjoni ambjentali Ewropea (inkluż id-Direttiva dwar l-Ilma ta’ Taħt l-Art u d-
Direttiva-Qafas dwar l-Ilma).   

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Il-petizzjoni

Skont il-petizzjonanta, il-Qorti Suprema Amministrattiva tal-Finlandja, permezz tad-deċiżjoni 
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tat-13 ta’ Awwissu 2008, awtorizzat lill-Kumpanija tal-Ilma tar-Reġjun ta’ Turku biex tiffiltra 
aktar minn 100,000 m3 ta’ ilma kuljum mix-Xmara Kokemäen sabiex tipproduċi ilma għax-
xorb. Ix-xmara allegatament hija mniġġsa u l-filtrazzjoni tal-ilmijiet tagħha mill-medda ta’ 
għoljiet toħloq riskju ta’ kontaminazzjoni kemm tal-ilma ta’ taħt l-art kif ukoll tal-inħawi 
naturali, inkluż sit tan-Natura 2000 li jinsab viċin.

L-ittra titlob li l-Kummissjoni teżamina, l-ewwel nett, jekk f’dan il-każ kienx hemm 
konformità mad-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 
2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (WFD)1

u/jew mad-Direttiva 2006/118/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 
2006 dwar il-protezzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art kontra t-tniġġis u d-deterjorament2. It-tieni nett, 
din titlob sabiex jiġi eżaminat jekk il-Finlandja ttrasponietx b’mod korrett din il-leġiżlazzjoni 
tal-KE fil-liġi Finlandiża.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Fir-rigward tal-ewwel mistoqsija, dwar jekk kienx hemm ksur tal-leġiżlazzjoni tal-KE jew le, 
wieħed għandu jiftakar li, abbażi tas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-KE f’każ C-209/04, 
il-Kummissjoni/l-Awstrija (paragrafi 60-62), il-leġiżlazzjoni tal-KE ma tapplikax f’dawk il-
każijiet fejn il-proċedura tal-awtorizzazzjoni tal-proġett tkun infetħet formalment qabel id-
data tal-adeżjoni tal-Istat Membru inkwistjoni. Il-Finlandja daħlet fl-UE fl-1 ta’ Jannar 1995. 
Skont id-deċiżjoni tal-Qorti Suprema Amministrattiva tal-Finlandja l-proġett tnieda 
formalment fis-16 ta’ Frar 1993 meta l-Kumpanija tal-Ilma tar-Reġjun ta’ Turku applikat għal 
permess biex tibni stallazzjoni għall-ilma artifiċjali ta’ taħt l-art u għall-estrazzjoni ta’ ilma 
artifiċjali u naturali ta’ taħt l-art. Għalhekk, id-WFD u d-Direttivi dwar l-Ilma ta’ Taħt l-Art 
ma japplikawx għall-proġett. 

Madankollu, il-fatt li l-proġett tnieda qabel l-adeżjoni ma jfissirx li l-Finlandja m’għandhiex 
obbligi skont il-leġiżlazzjoni tal-KE fir-rigward ta’ dan il-proġett. L-għan ewlieni tad-WFD 
huwa li jinkiseb stejtus tajjeb ta’ korpi tal-ilma madwar l-Ewropa kollha sal-2015. Għal dan l-
għan, l-Istati Membri adottaw pjanijiet ta’ mmaniġġar tal-baċin tax-xmajjar li jistabbilixxu l-
miżuri li għandhom jittieħdu sabiex tinkiseb il-mira tal-2015. Fil-perjodu bejn l-adozzjoni tad-
Direttiva u l-2015, l-Istati Membri mhux se jieħdu miżuri li jistgħu jostakolaw il-kisba ta’ dan 
l-għan u għandhom jimplimentaw il-miżuri meħtieġa biex jiġi evitat id-deterjorament tal-
istejtus tal-ilma (l-Artikolu 4.1 WFD).

Fir-rigward tad-Direttiva 2006/118/KE dwar l-Ilma ta’ Taħt l-Art, skont l-Artikolu 12 tagħha, 
id-direttiva se tiġi trasposta fis-16 ta’ Jannar 2009. Il-Finlandja damet ma ttrasponiet id-
direttiva u għalhekk il-Kummissjoni fetħet proċedura ta’ ksur. Leġiżlazzjoni li tittrasponi d-
Direttiva ġiet notifikata lill-Kummissjoni f’Ġunju u f’Diċembru 2009. It-traspożizzjoni issa 
tinsab lesta u l-każ ta’ ksur ingħalaq mill-Kummissjoni fit-18 ta’ Marzu 2010. Fir-rigward 
tad-WFD, il-Kummissjoni fetħet proċedura ta’ ksur kontra l-Finlandja għat-traspożizzjoni 
inkorretta tad-WFD fil-liġi Finlandiża. Bħalissa, il-każ jinsab miftuħ u għadha għaddejja l-
evalwazzjoni tar-risposta tal-Finlandja għall-ewwel twissija.

                                               
1 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1-73
2 ĠU L372, 27.12.2006
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Madankollu, l-informazzjoni provduta ma tippermettix li wieħed jikkonkludi li f’dan il-każ 
inkisru d-dispożizzjonijiet tad-WFD u tad-Direttiva 2006/118/KE dwar l-Ilma ta’ Taħt l-Art. 
Pereżempju, m’hemm l-ebda indikazzjoni dwar liema obbligi fid-direttivi ma ġewx sodisfati. 
M’hemm l-ebda informazzjoni preċiża dwar l-impatt tal-proġett fuq in-natura fl-inħawi u 
dwar ir-raġunijiet sussegwenti. Flimkien ma’ dan, m’hemm l-ebda indikazzjonijiet preċiżi u 
affidabbli dwar jekk l-ilma tax-xmara huwiex fil-fatt imniġġes, u jekk dan huwa minnu, 
b’liema sustanzi huwa mniġġes. 

Konklużjonijiet

Skont l-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika l-ebda ksur tad-
Direttivi 2000/60/KE u 2006/118/KE. 


