
CM\896405MT.doc PE485.962v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

16.3.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0547/2011 ippreżentata minn Manuel R. Silva, ta’ ċittadinanza 
Portugiża, dwar allegata ħsara ambjentali f’Carriço, Guia, Pombal, fil-
Portugall

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li bosta fatturi qed jagħmlu ħsara lill-ambjent f’Carriço, Guia, Pombal, 
fil-Portugall: il-faċilitajiet ta’ produzzjoni taċ-ċelluloża Soporcel u CELBI, il-ħażna tal-gass, 
l-isfruttament tar-ramel, tal-kawlina u tal-guvi u l-estrazzjoni tal-ilma tal-pjan mill-faċilitajiet 
taċ-ċelluloża għall-ħżin tal-gass u għall-konsum mill-bniedem. Dan jaffettwa n-nixxiegħat tar-
reġjun f’postijiet bħal Olhos de Água u Ribeira da Bajouca, kif ukoll il-Lag ta’ Ervedeira u 
bjar u spieri żgħar fl-irħula taż-żona. Il-petizzjonant jemmen li dan il-metodu biex jinkiseb l-
ilma jikkawża ħsara irriversibbli lill-ambjent, filwaqt li jkun ħafna aktar faċli u inqas ta’ ħsara 
għall-ambjent jekk jintuża l-ilma tal-ġibjuni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012

Skont il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma, l-Istati Membri huma meħtieġa li jipproteġu l-ilma 
miżmum taħt l-art minn tniġġiż kimiku, li jippreservaw l-istat kwantitattiv tiegħu kontra ġbir 
żejjed, li jiksbu status tajjeb sal-2015 u li sadanittant jimpedixxu deterjorament.

F’dak li jirrigwarda l-ġbir żejjed, id-dispożizzjonijiet rilevanti jinsabu fl-Anness V (para 2.12) 
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tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (minn issa ’l quddiem: il-WFD)1 li tiddikjara dan li ġej: 

“Il-livell tal-ilma miżmum taħt l-art fil-massa tal-ilma miżmum taħt l-art huwa tali li r-riżors 
tal-ilma miżmum taħt l-art disponibbli ma jkunx inqas mir-rata medja annwali fit-tul tal-ġbir. 
Skont dan, il-livell tal-ilma miżmum taħt l-art mhuwiex suġġett għal tibdiliet antropoġeniċi li 
jirriżultaw f’: nuqqas fil-kisba tal-għanijiet ambjentali speċifikati fl-Artikolu 4 għal ilmijiet 
tal-wiċċ assoċjati (jew) kwalunkwe tnaqqis sinifikanti fl-istatus ta’ dawn l-ilmijiet (jew) 
kwalunkwe dannu sinifikanti għal ekosistemi terrestri li jiddependu direttament fuq l-massa 
tal-ilma miżmum taħt l-art”.

L-għodda għall-kisba tal-għanijiet msemmija hawn fuq huma l-Pjanijiet ta’ Ġestjoni tal-Baċiri 
tax-Xmajjar, li kellhom jiġu adottati sa Diċembru 2009 (l-Artikolu 13 tal-WFD) Programmi 
ta’ monitoraġġ u programmi ta’ miżuri diġà għandhom ikunu fis-seħħ għal kull distrett ta’ 
baċiri tax-xmajjar u dawn huma r-responsabbiltà tal-Istat Membru kkonċernat. B’mod 
partikolari, il-programmi ta’ monitoraġġ kellhom ikunu operattivi sal-aħħar tal-2006, filwaqt 
li l-programmi ta’ miżuri, stabbiliti sa Diċembru 2009, għandhom ikunu operattivi sal-aħħar 
tal-2012.

Sadanittant, l-Istati Membri huma obbligati li jkunu konformi mal-prinċipju ta’ nuqqas ta’ 
deterjorament skont l-Artikolu 4(1) tal-WFD. Kwalunkwe eċċezzjoni għall-prinċipju ta’ 
nuqqas ta’ deterjorament minħabba modifiki ġodda għandha tiġi ġustifikata permezz ta’ 
raġunijiet aktar importanti ta’ interess ġenerali u tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha stabbiliti 
mill-Artikolu 4(7) tal-WFD.

Id-data ta’ skadenza għall-adozzjoni tal-Pjanijiet ta’ Ġestjoni tal-Baċiri tax-Xmajjar (minn 
issa ’l quddiem: RBMPs) kienet it-22 ta’ Diċembru 2009. Peress li l-Portugall ma kienx adotta 
l-RBMPs sa dik id-data, il-Kummissjoni nediet proċedura ta’ ksur u fl-2011 iddeċidiet li 
tressaq il-każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

Skont l-informazzjoni disponibbli, finalment ġiet imnedija konsultazzjoni pubblika (kif 
meħtieġ skont id-WFD) dwar l-abbozz tal-RBMPs u l-petizzjonant jista’ jieħu din l-
opportunità biex iqajjem it-tħassib tiegħu rigward il-massa speċifika tal-ilma msemmija fil-
petizzjoni. Aktar informazzjoni dwar il-konsultazzjoni pubblika li għaddejja bħalissa tinsab 
fuq:
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/portugal_en.htm

Konklużjoni

Kif imsemmi hawn fuq, il-Kummissjoni qed tieħu l-passi kollha meħtieġa biex tiżgura li l-
Portugall jadotta u jimplimenta l-RBMPs tiegħu. Il-Kummissjoni attwalment qed tevalwa l-
RBMPs irrappurtati mill-Istati Membri. Hi se tevalwa l-pjanijiet Portuġiżi malli jiġu adottati u 
rrappurtati lill-Kummissjoni.
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