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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1617/2009, imressqa minn Ivan Martin, ta’ nazzjonalità Franċiża, 
f’isem ADEVAC u Stop Nuisances, dwar l-impatt ta’ proġett ta’ tfannid tal-
barriera tal-ġebla tal-franka “des Chaumes de la Bergerie” (La Couronne, 
Charente) fuq żewġ siti tal-ilma ta’ taħt l-art

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkundanna l-proġett tal-Kumpanija Lafarge Ciment li talbet awtorizzazzjoni 
għal tħaffir fil-fond tal-barriera tal-ġebla tal-franka msejħa “des Chaumes de la Bergerie” (La 
Couronne, Charente) minkejja l-fatt li l-livell attwali tal-art tal-barriera diġà jinsab qrib ħafna 
taż-żewġ siti ta’ ilma ta’ taħt l-art li jintużaw għall-ilma għax-xorb. Skont il-petizzjonant, is-
siti tal-ilma tal-pjan jinsabu rispettivament tliet metri u għoxrin metru ’l isfel mil-livell attwali 
tal-barriera. Huwa jispjega li se jitneħħa l-ilma minn dawn is-siti u dan se jkollu konsegwenzi 
serji fuq ir-riżorsi lokali tal-ilma. Il-petizzjonant jesprimi l-oppożizzjoni tiegħu għall-proġett li 
huwa jqis li jmur kontra l-ambjent u jitlob li jiġi rrifjutat.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Frar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ Ġunju 2010.

Id-Direttiva 2000/60/KE1 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
tal-ilma (DQI) tiżgura l-protezzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art fl-Ewropa flimkien mad-Direttiva 
2006/118/KE2 dwar il-protezzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art kontra t-tniġġis u d-deterjorament 
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(GWD).

L-Artikolu 4.1(b)(i) tad-DQI jistipola li l-Istati Membri għandhom jimplimentaw il-miżuri 
meħtieġa biex jipprevjenu d-deterjorazzjoni tal-istat tal-korpi kollha tal-ilma ta’ taħt l-art. 

Fir-rigward tal-istat tal-entitajiet ta’ taħt l-art, skont l-Artikolu 4.1(b)(i) tal-DQI, l-Istati 
Membri jridu jipproteġu, jiżviluppaw u jsaħħu l-korpi kollha tal-ilma ta’ taħt l-art bil-mira 
għal ksib ta’ stat tajjeb tal-ilma ta’ taħt l-art mhux aktar tard mill-2015. Id-definizzjoni tal-
istat tal-ilma ta’ taħt l-art jinkludi stat kwantitattiv u kimiku tajjeb u huwa deskritt fl-Anness 
V, 2.1.2 u 2.3.2 tad-DQI. 

Fir-rigward tal-istat kimiku tal-ilma ta’ taħt l-art, m’hemm l-ebda indikazzjonijiet preċiżi u li 
tista’ toqgħod fuqhom għala l-petizzjonant qed jallega li hemm tniġġis tar-riżorsi tal-ilma u 
minn liema sustanzi qed iseħħ dan. Ma jidhirx li l-ilmijiet tal-wiċċ jew li l-ekosistemi terrestri 
assoċjati se jiġu affettwati ħażin jew li se jinqabżu l-istandards tal-kwalità kif stipolat fl-
Anness V 2.1.2 tad-DQI.

Skont l-Anness V, 2.3.2 tad-DQI, l-istat kwalitattiv tal-ilma ta’ taħt l-art tajjeb jinkludi l-
kriterju li l-livelli tal-ilma ta’ taħt l-art m’għandhomx jinbidlu b’tali mod li ma jikkonformawx 
mal-objettivi ambjentali li jirrigwardaw l-ilmijiet tal-wiċċ assoċjati, biex jonqsu b’mod 
sinifikanti jew issir ħsara lill-ekosistemi terresti. L-alterazzjonijiet fid-direzzjonijiet tal-fluss 
jistgħu jsiru temporanjament jew kontinwament f’żona limitata fl-ispazju  sabiex din ma 
tikkawżax ilma mielaħ jew intrużjoni oħra. L-informazzjoni provduta mill-petizzjonant 
mhijiex biżżejjed biex jiġi konkluż li ma ġewx sodisfati dawn id-dispożizzjonijiet. 
Attwalment, jidher li l-proġett ippjanat huwa soġġett għall-konsultazzjoni mal-pubbliku, iżda 
mhuwiex ċar jekk l-awtoritajiet Franċiżi ħadux xi deċiżjoni dwar l-applikazzjoni. 

Fuq il-bażi tal-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika 
l-ebda ksur tad-Direttivi 2000/60/KE u 2006/118/KE.


