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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0261/2005, imressqa minn Colette Goeuriot, ta’ nazzjonalità 
Franċiża, f’isem il-Komunitajiet tal-Minjieri ta’ Lorraine, dwar ir-riskji 
ambjentali u tas-saħħa kkawżati mill-abbandun tal-minjieri f’Lorraine

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tesprimi tħassib dwar ir-riskji idroġeoloġiċi li jirriżultaw mill-minjieri
abbandunati tal-ħadid f’Lorraine, b’mod partikolari l-għargħar fix-xaftijiet tal-ħadid mhux 
maħdum li jgħaddu minn taħt 130 komunità, ħaġa li ġa rriżultat f’ċediment tal-art u f’danni 
lid-djar issa li t-tnixxija ta’ taħt id-djar m’għadhiex qed tiġi ppumpjata regolarment. Barra 
minn hekk, il-proċess ta’ deterjorament tal-minerali u ta’ sustanzi oħra ta’ ħsara użati fil-
minjieri qed iżid it-tniġġis tal-ilma ta’ taħt l-art u jista’ jaffettwa l-ilma ġieri mill-wiċċ lejn ix-
Xmara Mosel fil-Lvant. B’rabta ma’ dan, il-petizzjonanta titlob lill-Parlament biex 
jipperswadi lill-awtoritajiet Franċiżi biex ikomplu l-ippumpjar sistematiku tal-ilma ta’ taħt l-
art fil-baċin ta’ Lorraine li jagħti l-ħadid. B’rabta ma’ dan, il-petizzjonanta tirreferi għad-
Direttiva Qafas 2000/60 fir-rigward tal-kwalità tal-ilma u d-data ta’ skadenza tal-2015 għat-
tindif tal-ilma ta’ taħt l-art, flimkien mal-obbligi relatati tal-Istati Membri. Hija tirreferi wkoll 
għall-prinċipju prekawzjonarju, li huwa l-pedament tal-Komunità (l-Artikolu 174) u l-
leġiżlazzjoni Franċiża (il-Liġi tat-2/2/95).

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Settembru 2005. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli tal-Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Novembru 2005.

Sommarju tad-deskrizzjoni tas-sitwazzjoni: 

Il-petizzjonanta tesprimi tħassib dwar ir-riskji idroġeoloġiċi li jirriżultaw mill-minjieri 
abbandunati tal-ħadid f’Lorraine, b’mod partikolari l-għargħar fix-xaftijiet tal-ħadid mhux 
maħdum li jgħaddu minn taħt 130 komunità, ħaġa li ġa rriżultat f’ċediment tal-art u f’danni 
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lid-djar issa li t-tnixxija ta’ taħt id-djar m’għadhiex tiġi ppumpjata regolarment. Barra minn 
dan, il-proċess ta’ deterjorament tal-minerali u sustanzi oħra ta’ ħsara użati fil-minjieri qed 
iżid it-tniġġis tal-ilma ta’ taħt l-art u jista’ jaffettwa l-ilma ġieri mill-wiċċ lejn ix-Xmara 
Mosel fil-Lvant. 

Il-petizzjonanta titlob lill-Istituzzjonijiet Ewropej biex jipperswadu lill-awtoritajiet Franċiżi 
biex ikomplu l-ippumpjar sistematiku tal-ilma ta’ taħt l-art fil-baċin ta’ Lorraine li jagħti l-
ħadid. F’dan ir-rigward, il-petizzjonanta tirreferi għad-Direttiva Qafas tal-Ilma 2000/60 u d-
data ta’ skadenza tal-2015 għall-kisba tal-objettivi ambjentali. Hija għamlet referenza wkoll 
għall-prinċipju prekawzjonarju (l-Artikolu 174 tat-Trattat) u l-leġiżlazzjoni Franċiża (il-Liġi 
tat-2/2/95).
Spjegazzjoni tas-sitwazzjoni u l-azzjonijiet tal-Kummissjoni: 
Id-Direttiva Qafas tal-Ilma (WFD) titlob lill-Istati Membri jimplimentaw miżuri neċessarji 
biex jiġi evitat jew limitat id-dħul tal-pollutanti fl-ilma ta’ taħt l-art u li jiġi evitat id-
deterjorament tal-istat tal-mases kollha tal-ilma ta’ taħt l-art. F’dan il-kuntest, l-Istati Membri 
għandhom jipproteġu, isaħħu u jaħżnu l-mases kollha tal-ilma ta’ taħt l-art, jiżguraw bilanċ 
bejn l-estrazzjoni u ż-żieda mill-ġdid, bil-għan li jinkiseb stat tajjeb tal-ilma ta’ taħt l-art 
(kimiku u kwantitattiv) sal-2015. Bħala regola ġenerali, għalhekk, l-ilmijiet kollha ta’ taħt l-
art għandhom jiksbu stat tajjeb sa din id-data. Madankollu, dawn ir-rekwiżiti jinkludu sensiela 
ta’ klawżoli derogattivi skont ċerti kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafi 4-8 tal-Artikolu 4.

Fil-kuntest tal-implimentazzjoni tal-WFD, l-Istati Membri wettqu analiżi tal-pressjonijiet u l-
impatti tal-attività tal-bniedem fuq l-istat tal-ilma tal-wiċċ u ta’ taħt l-art skont l-Artikolu 5, li 
issa qed jiġi rrappurtat lill-Kummissjoni Ewropea. Fuq il-bażi ta’ din il-karatterizzazzjoni tal-
problema, l-Istati Membri jridu jfasslu programmi ta’ monitoraġġ f’kull distrett tal-baċin tax-
xmara u jagħmluhom funzjonali sal-aħħar tal-2006. Skont l-Artikolu 14(1)(b), dan għandu 
jwassal għal stampa ġenerali interim tal-kwistjonijiet sinifikanti tal-ġestjoni tal-ilma 
identifikati f’kull baċin ta’ xmara sal-aħħar tal-2007 u l-elaborazzjoni ta’ pjan ta’ ġestjoni tal-
baċin tax-xmara li se jinfetaħ għall-konsultazzjoni tal-pubbliku sal-aħħar tal-2008, qabel il-
pubblikazzjoni tiegħu (l-aħħar tal-2009).

Huwa rrikonoxxut li s-sitwazzjoni tal-ilma fiż-żoni li għandhom tradizzjonijiet twal ta’ xogħol 
fil-minjieri huma esposti aktar għal impatti fit-tul fuq il-kwalità u l-kwantità tal-ilma ta’ taħt l-
art. Dan huwa bla dubju l-każ tar-reġjuni ta’ Lorraine kif ukoll ta’ żoni oħra Ewropej, 
pereżempju r-reġjuni tal-minjieri tal-Ingilterra jew ta’ Wales jew iż-żona tar-Ruhr fil-
Ġermanja. Għalhekk, ir-riskji tat-tniġġis tal-ilma ta’ taħt l-art li huma assoċjati mal-minjieri 
abbandunati f’Lorraine jkollhom jiġu kkunsidrati kif xieraq mill-Istati Membri fid-dawl tar-
rekwiżiti tal-WFD. L-ewwel u qabel kollox, dawn ir-riskji għandhom jiġu identifikati fir-
rapport skont l-Artikolu 5 dwar il-pressjonijiet u l-impatti. Wara li jkun sar dan, id-dejta tal-
monitoraġġ tippermetti li jkun hemm evalwazzjoni ċara tal-mases tal-ilma ta’ taħt l-art 
ikkaratterizzati bħala fir-riskju, u l-ewwel evalwazzjoni tal-istat sal-2007. L-abbozz tal-pjan 
ta’ ġestjoni tal-baċin tax-xmara (miftuħ għall-konsultazzjoni tal-pubbliku sal-aħħar tal-2008) 
ovvjament għandu jikkunsidra l-problema nnotifikata mill-petizzjonanta, u għandu jipproponi 
miżuri xierqa ta’ rimedju li, skont il-programm ta’ miżuri tal-WFD (l-Artikolu 11) –
għandhom ikunu funzjonali sal-aħħar tal-2012. Għandu jiġi nnutat, madankollu, li f’ħafna 
ċirkostanzi, ir-rimedju tal-ilma ta’ taħt l-art ikun teknikament diffiċli jew sproporzjonatament 
għali, u għandu mnejn jiġġustifika għala d-derogi użati mill-Istati Membri skont l-Artikolu 
4(5) tal-WFD, dejjem bil-kundizzjoni li jintlaħqu l-kundizzjonijiet relatati.
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Barra minn dan, fir-rigward tal-wirt tal-iskart tal-minjieri, id-direttiva li ġejja dwar il-ġestjoni 
tal-iskart mill-industriji li jagħmlu l-estrazzjoni għandha tinkludi d-dispożizzjonijiet li jitolbu 
lill-Istati Membri li jfasslu inventarji ta’ faċilitajiet ta’ skart tal-minjieri magħluqa jew 
abbandunati li jikkawżaw impatti ambjentali negattivi serji. Id-direttiva proposta tippermetti 
wkoll l-iżvilupp ta’ metodoloġiji għar-riabilitazzjoni ta’ tali faċilitajiet tal-iskart. Għandu jiġi 
nnutat, madankollu, li din id-direttiva għadha ma ġietx adottata mill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill.

Konsegwentement, f’dan l-istadju, m’hemm l-ebda possibilità għall-Kummissjoni Ewropea li 
timponi miżuri li għandhom jieħdu l-awtoritajiet Franċiżi fil-kuntest tad-Direttiva Qafas tal-
Ilma. L-azzjonijiet legali jkunu possibbli biss meta jkun innutat każ ta’ ksur ta’ rekwiżit jew 
aktar minn dawk imsemmija hawn fuq fir-rigward tal-perjodu ta’ żmien stabbilit mill-WFD.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Awwissu 2006.

Kif diġà ġie nnutat fil-komunikazzjoni tal-Kommissjoni tat-30.11.2005, il-kwalità tal-ilmijiet
hija koperta mid-Direttiva Qafas tal-Ilma (WFD), li l-objettiv tagħha hija li jinkiseb stat tajjeb
tal-ilmijiet tal-wiċċ u ta’ taħt l-art sal-2015. L-implimentazzjoni tal-WFD tippermetti approċċ 
ta’ pass pass, li jibda bl-analiżi ambjentali tal-ilmijiet Ewropej (l-Artikolu 5) ibbażat fuq id-
dejta disponibbli. L-analiżi trid tikkaratterizza dawk il-mases tal-ilma li jinsabu fir-riskju li ma 
jilħqux xi objettiv ta’ kwalità ambjentali sal-2015. Franza wettqet dan l-eżerċizzju u 
ssottomettiet ir-rapport tagħha skont l-Artikolu 5 li jkopri l-baċin tax-Xmajjar Rhine-Mosel-
Saar. Ir-rapport tal-awtoritajiet Franċiżi juri li 9 minn 15-il massa tal-ilma ta’ taħt l-art u 209 
minn 469 massa tal-ilma tal-wiċċ huma fir-riskju. Barra l-pressjonijiet idroġeoloġiċi, il-
problemi prinċipali huma n-nitroġenu, il-fosfru, il-pestiċidi u t-tniġġis organiku.

Ir-rapport ġie ppubblikat fuq l-internet mill-awtoritajiet Franċiżi biex ikun aċċessibbli għall-
pubbliku. Ir-rapport se jifforma bażi għal aktar passi lejn l-istabilizzar tal-pjanijiet ta’ ġestjoni 
tal-baċin tax-xmara, li huma mitluba skont l-Artikolu 13 tal-WFD u għandhom jitfasslu mill-
Istati Membri sal-aħħar tal-2008 wara konsultazzjoni tal-pubbliku. Il-pjanijiet se jibdew 
joperaw sal-aħħar tal-2009.
Kwalunkwe ilment rigward it-tniġġis tal-ilma li jiġi minn minjieri abbandunati tal-ħadid
għandu jiġi indirizzat lill-awtoritajiet Franċiżi waqt il-proċess ta’ konsultazzjoni għall-
pjanijiet ta’ ġestjoni tal-baċin tax-xmara għall-każ tax-Xmajjar Rhine – Mosel –Saar.

Mill-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tidentifika ksur tal-WFD 
tal-awtoritajiet Franċiżi.
Fir-rigward tat-tieni tħassib tal-petizzjonanta, iċ-ċediment tal-art ikkawżat mill-għargħar tax-
xaftijiet tal-minjieri abbandunati, dan mhux kopert attwalment mil-leġiżlazzjoni tal-UE u 
għalhekk huwa kompetenza esklussiva tal-Istati Membri.

5. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

Kif diġà indikat mill-komunikazzjonijiet preċedenti tal-Kummissjoni, il-kwalità tal-ilmijiet 
hija koperta mid-Direttiva Qafas tal-Ilma (WFD), 2000/60/KE1. L-għan huwa li jintlaħaq stat 
tajjeb tal-ilmijiet ta’ taħt l-art u tal-wiċċ, bħala regola, sal-2015. 
                                               
1 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1-73
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L-implimentazzjoni tal-WFD issegwi approċċ ta’ pass pass. L-għodda prinċipali biex jinkisbu 
l-objettivi tal-WFD hija l-pjanijiet ta’ ġestjoni tal-baċin tax-xmara u l-programmi ta’ miżuri, u 
dawk kellhom jiġu adottati sa mhux aktar tard mit-22 ta’ Diċembru 2009 wara proċess ta’
konsultazzjoni pubblika. 

Franza adottat il-pjan ta’ ġestjoni tal-baċin tax-xmara u l-programm ta’ miżuri għad-distrett 
tal-baċin tax-Xmajjar Rhine-Meuse permezz tad-deċiżjoni tal-Prefett S.G.A.R. nru 2009-523 
tas-27 ta’ Novembru 2009 
(disponibbli fuq http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/dce/site/documents_bassin_rm.php).

Mill-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tidentifika ksur tal-WFD 
mill-awtoritajiet Franċiżi f’dan il-każ.


