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Suġġett: Petizzjoni 1282/2009, imressqa minn Ilpo Koppinen, ta’ nazzjonalità 
Finlandiża, dwar l-allegat ksur tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (2000/60/KE) 
mill-awtoritajiet ambjentali lokali f’Pori

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jispjega kif – matul l-ewwel nofs tas-seklu 20 – xmara kienet regolarment 
imnaddfa mill-ħama taħt liġi tal-1902, li tat drittijiet esklussivi u bla limiti lil kumpaniji tat-
tħammil. It-tħammil elimina bosta kaskati u qered il-bijotopi akwatiċi kollha. Matul l-aħħar 
għexieren ta’ snin tas-seklu 20 l-attivitajiet tat-tħammil waqfu. Fl-2008 ġie ppreżentat pjan 
għar-riġenerazzjoni tax-xmara. Dan ħeġġeġ lill-kumpaniji tat-tħammil biex jerġgħu jaffermaw 
id-drittijiet tagħhom biex ikomplu l-operazzjonijiet regolari tagħhom tat-tħammil. L-Istitut 
Ambjentali Finlandiż fil-belt lokali invoka l-liġi tal-1902 biex jiġġustifika t-tkomplija tal-
attivitajiet tat-tħammil.

Fuq bażi tal-objettivi tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma tal-UE l-petizzjonant appella lill-
awtoritajiet ambjentali nazzjonali u lill-Ombudsman biex iwaqqfu x-xogħol ta’ tħammil. Ebda 
awtorità ma interveniet. Sadanittant, il-gvern Finlandiż ivvota għall-ħolqien tal-Bothnian 
National Sea Park, għal ġo liema tferragħ ix-xmara inkwistjoni. Il-petizzjonant talab kjarifika 
jekk l-applikazzjoni tal-liġi tal-1902 dwar it-tħammil tistax tinżamm kontra d-Direttiva Qafas 
dwar l-Ilma tal-UE u fatturi ambjentali aktar ġenerali.

2. Ammissibilità

Dikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mitluba biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Il-petizzjonant appella lill-UE biex tipprevjeni l-bidu ta’ operazzjonijiet ta’ tindif tax-Xmara 
Uksjoki sakemm dan jidher li jkun meħtieġ. Huwa jitlob ukoll li ż-żona ta’ Uksjoki fejn 
jinġabar l-ilma tkun spezzjonata bis-sħiħ, skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, u jitlob għall-
valutazzjoni xierqa tal-effetti tax-xogħlijiet ta’ tindif fuq il-Baħar Baltiku.

Skont il-petizzjonant, l-Uksjoki Creek fil-Finlandja qed jitħammel (jitnaddaf) mingħajr ma ġie 
meqjus ir-rekwiżit tad-Direttiva Qafas tal-Ilma (2000/60/KE)1 . Fl-2008 il-kumpaniji tat-
tħammil kienu kontra inizjattivi biex ix-xmajra terġa’ tiġġedded; dawn kienu allegati li fasslu 
pjan ta’ tindif sabiex jipprevjenu kwalunkwe riġenerazzjoni ta’ ħut fl-Uksjoki Creek. Il-
petizzjonant jafferma li d-drittijiet ta’ tħammil mill-bidu tas-seklu 20 jegħlbu inkorrettament 
id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Il-petizzjonant appella lill-awtoritajiet ambjentali nazzjonali u 
lill-Ombudsman tal-Finlandja biex iwaqqfu x-xogħol tat-tħammil.

Il-petizzjoni ġiet aġġornata l-ewwel fl-20 ta’ Jannar 2010, b’informazzjoni dwar appell mill-
petizzjonant lill-Bord tal-Appell għall-Agrikoltura fil-Finlandja. Din imbagħad ġiet aġġornata 
fl-10 ta’ Frar 2010, wara laqgħa li kellu l-petizzjonant maċ-Ċentru tal-Ambjent tad-Distrett 
f’Pori.

L-għan ewlieni tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma huwa li bħala regola jinkiseb status tajjeb tal-
korpi tal-ilma sal-2015.

F’każ ta’ modifiki fil-passat ta’ korpi tal-ilma, l-Istati Membri jistgħu jinnominaw ċertu korp 
tal-ilma bħala modifikat ħafna (DQI Artikolu 4(3)). Dan jista’ jsir biss meta l-modifika hija 
tali li tipprevjeni l-kisba ta’ status tajjeb. Barra dan, irid ikun ċar li ma hemm ebda għażla 
ambjentali aħjar għall-attività u li bidla fl-attivitajiet b’mod li ma jaffettwawx status tajjeb 
ikollha effetti sinifikanti fuq attivitajiet ta’ żvilupp sostenibbli. F’tali korp tal-ilma modifikat 
ħafna, għandu jinkiseb potenzjal ekoloġiku tajjeb minflok status ekoloġiku tajjeb.

F’każijiet fejn modifiki ġodda għall-karatteristiċi fiżiċi ta’ korp tal-ilma jwasslu għal 
deterjorament tal-istatus jew jipprevjenu l-kisba ta’ status tajjeb, għandhom jiġu sodisfatti 
ċerti kundizzjonijiet skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (DQI Artikolu 4(7))2. Pereżempju 
għandu jiġi evalwat jekk hemmx għażliet ambjentali aħjar u r-raġunijiet għall-modifiki 
għandhom jegħlbu l-benefiċċji għall-ambjent.

Mill-informazzjoni preżentata fil-petizzjoni, l-iskala u r-raġuni għax-xogħlijiet ta’ tindif 
mhumiex ċari u ma hemm ebda informazzjoni preċiża dwar l-impatt fuq l-ambjent akwatiku 
tax-xogħlijiet ta’ tindif. Għaldaqstant huwa inċert jekk ix-xogħlijiet iwasslux għal 
deterjorament tal-istatus jew jekk dawn jipprevjenux il-kisba ta’ status tajjeb. M’hemm l-ebda 
indikazzjoni dwar liema obbligi tad-direttiva ġew miksura. L-informazzjoni provduta ma 

                                               
1 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1-73
2 Il-gwida dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu tad-DQI 4(7) hija mifthema mid-Diretturi dwar l-Ilma Ewropew u 
hija disponibbli fuq:
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_document
s/documentn20_mars09pdf/_EN_1.0_&a=d
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tagħtix prova li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma ġew miksura f’din is-
sitwazzjoni.

Fuq il-bażi tal-informazzjoni provduta, il-Kummissjoni ma tistax tidentifika ksur tad-Direttiva 
2000/60/KE.

4. Risposta ulterjuri tal-Kummissjoni (REV), li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011

Il-petizzjoni ġiet aġġornata l-aħħar fil-15 ta’ Novembru 2010 b’informazzjoni dwar l-istatus 
tat-tħaffir tax-xmara. Fl-informazzjoni addizzjonali, il-petizzjonanti jtennu li l-evidenza 
fotografika tagħhom turi nuqqas ta’ żona ta’ protezzjoni, wiesgħa 3 metri, tul il-kanal li 
tħammel dan l-aħħar. Huwa implikat li tali żoni ta’ protezzjoni huma obbligatorji tul il-
passaġġi tal-ilma. Il-petizzjonant jindika wkoll li l-Finanzjament tal-Iżvilupp Rurali ntuża 
għat-tħaffir mill-ġdid tax-xmara.

Il-Kummissjoni tixtieq tiċċara li l-miżuri ta’ kundizzjonalità skont il-liġi tal-UE jirrikjedu żoni 
ta’ protezzjoni maġenb l-ilma, wesgħin 0.6 metri, mill-benefiċjarji ta’ appoġġ dirett. Barra 
minn hekk, il-Programm tal-Iżvilupp Rurali Finlandiż jipprovdi skema agroambjentali, fejn ir-
rekwiżit ta’ żona ta’ protezzjoni jvarja minn metru sa għaxar metri skont in-natura tal-passaġġ 
tal-ilma protett u l-profil tal-art. Il-programm jiddefinixxi wkoll kif tali żoni ta’ protezzjoni 
jeħtieġ li jinżammu. Il-Programm tal-Iżvilupp Rurali Finlandiż ma jipprovdix finanzjament 
għat-tħaffir tal-passaġġi tal-ilma.

Il-Kummissjoni tixtieq tfakkar lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet li l-kontrolli neċessarji biex 
jiġi żgurat li r-rekwiżiti dwar iż-żoni ta’ protezzjoni jiġu rispettati jaqgħu taħt il-kompetenza 
tal-Istati Membri. Fil-każ Finlandiż, l-awtorità kompetenti, kemm għall-pagamenti diretti kif 
ukoll għall-kumpensi, fil-qafas tal-programm tal-iżvilupp Rurali hija l-MAVI (l-Aġenzija 
għall-Affarijiet Rurali, P.O. Box 405, FI-60101 SEINÄJOKI, il-Finlandja). Il-Kummissjoni 
talbet lill-MAVI tipprovdi informazzjoni ddettaljata dwar il-każ speċifiku deskritt fil-
petizzjoni fir-rigward ta’ ksur possibbli tal-kundizzjonalità u l-impenji agroambjentali u se 
teżamina fid-dettall din l-informazzjoni sabiex jiġi stipulat segwitu xieraq.

L-awtoritajiet Finlandiżi adottaw, ippubblikaw u rrappurtaw il-Pjanijiet ta’ Mmaniġġjar tal-
Baċin tax-Xmara tagħhom lill-Kummissjoni fil-ħin dovut. Il-Kummissjoni attwalment 
qiegħda fil-proċess li tevalwa l-pjanijiet li waslulha u se tippubblika l-evalwazzjoni tagħha fl-
aħħar tal-2012, fir-rapport ta’ implimentazzjoni tat-tielet Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma.

Qabel din l-evalwazzjoni orizzontali tal-pjanijiet disponibbli, il-Kummissjoni ma tistax tkun 
f’pożizzjoni li tipprovdi evalwazzjoni tal-kontenut u konformità ta’ kwalunkwe pjan 
speċifiku.  Madankollu, hija se żżomm lill-Parlament infurmat hekk kif l-evalwazzjoni li 
għaddejja bħalissa dwar l-RBMP rilevanti tiġi finalizzata fl-2012.

Il-Kummissjoni eżaminat ukoll jekk dan il-kanal u l-bajja ta’ Haminaholman li jferragħ fiha 
humiex inklużi fiż-żona, jew maġenbha, liema żona ġiet identifikata min-Natura 2000 għal 
aktar protezzjoni, iżda ġie konkluż li dan mhux il-każ.

5. Risposta tal-Kummissjoni (REV II), li waslet fis-16 ta’ Diċembru 2011.
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Il-petizzjoni ġiet riċevuta oriġinarjament fil-ħarifa tas-sena 2009, iżda minn dak iż-żmien ġiet 
aġġornata diversi drabi b’aktar dikjarazzjonijiet. L-aktar dikjarazzjonijiet riċenti jittrattaw in-
nuqqas ta’ rispett tal-leġiżlazzjoni agrikola u l-infurzar tagħha fir-rigward tal-mogħdijiet tal-
makkinarju u l-istrixxi ta’ filtraġġ tal-biċċiet ta' art li jinsabu max-xmara. Il-proġett ta’ tħaffir 
mill-ġdid mhux iffinanzjat mill-fondi tal-UE, iżda l-bdiewa li l-biċċiet ta’ art tagħhom jinsabu 
max-xmara jirċievu pagamenti diretti kif ukoll pagamenti mill-iskema agroambjentali 
Finlandiża.

Il-Kummissjoni talbet informazzjoni mingħand l-awtorità responsabbli (MAVI) dwar il-
kontrolli li twettqu fuq il-biċċiet ta’ art tal-farms ta’ max-xmara fir-rigward tal-ħarsien tal-
mogħdijiet tal-makkinarju u l-istrixxi ta’ filtraġġ, u r-riżultati ta’ dawn il-kontrolli. 

Skont l-informazzjoni li rċeviet l-awtorità responsabbli, id-deċiżjoni tal-finanzjament tal-
proġett ta' tħaffir mill-ġdid jinkludi rekwiżit li jerġgħu jiġu stabbiliti l-mogħdijiet tal-
makkinarju u ż-żoni ta’ lqugħ li ġarrbu ħsara sal-aħħar tal-perjodu ta’ implimentazzjoni tal-
proġett (30.09.2012). L-awtorità responsabbli għamlet l-awditjar ta’ “tmiem ix-xogħlijiet” fil-
ħarifa 2011. Dan l-awditjar juri li ż-żoni ta’ lqugħ u l-mogħdijiet tal-makkinarju reġgħu ġew 
stabbiliti fuq il-biċċiet tal-art kollha ħlief waħda. Għal din il-biċċa art partikolari l-bidwi tħalla 
jerġa’ jistabbilixxi l-kopertura ħadra ir-rebbiegħa li ġejja, u dan xorta se jippermetti li l-bidwi 
jirrispetta r-rekwiżit ta’ stabbiliment mill-ġdid sa tmiem Settembru 2012. 

Rigward l-infurzar ġenerali tal-leġiżlazzjoni relatata mal-kontrolli tal-appoġġ agrikolu 
mħallas lill-bdiewa, l-awtorità responsabbli wriet evidenza li l-appoġġ li rċevew il-bdiewa ġie 
awditjat skont ir-Regolament tal-Kummissjoni Nru 1975/2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati 
għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, u li f’dan l-awditjar ma ġie 
rappurtat l-ebda ksur tar-rekwiżit.

Konklużjoni

Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni ma tistax tidentifika ksur tal-leġiżlazzjoni 
agrikola, u lanqas tal-infurzar tagħha fir-rigward tal-mogħdijiet tal-makkinarju u l-istrixxi ta’ 
filtraġġ tal-biċċiet li jinsabu biswit ix-xmara.


