
CM\917175MT.doc PE498.114v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

24.10.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0357/2012 imressqa minn Yann Flory ta’ ċittadinanza Franċiża, 
f’isem Nappe phréatique en danger - Destocamine, dwar it-theddidiet għar-
riżervi tal-ilma ta’ taħt l-art f’Wittelsheim (Haut Rhin)

1. Sommarju tal-petizzjoni

STOCAMINE, li qabel kienet minjiera tal-potassju f’Alsace, ingħatat l-awtorizzazzjoni fl-
1997 b’digriet tal-prefettura, sabiex tospita skart tossiku. Madwar  44 000 tunnellata ġew 
maħżuna sal-2002, sakemm kien ħa n-nar u l-attività twaqqfet.  Sa minn dak iż-żmien kien 
hemm battalja sħiħa dwar kif għandu jiġi mmaniġġjat dan l-iskart.  Il-petizzjonant u l-grupp 
ta’ interess tiegħu jixtiequ jaraw l-iskart jitneħħa u maħżun xi mkien ieħor. Jikkunsidra li dan 
jippreżenta theddida għar-riżervi tal-ilma ta’ taħt l-art fil-baċir tar-Rhine, riżerva tal-ilma tax-
xorb unika fl-Ewropa. Jistieden lill-Kumitat sabiex jiġi u jara hu stess sabiex japprezza t-
theddida. Jallega li l-awtoritajiet Franċiżi qed ikunu negliġenti u qed jonqsu fid-dmirijiet 
tagħhom.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta' Lulju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ Ottubru 2012

Il-mili ta' landfills taħt l-art (jew ħżin taħt l-art) huwa rregolat mid-Direttiva tal-Landfill1.  Id-
direttiva ma tinkludix regoli riġidi rigward il-post u l-immaniġġjar tal-landfill, imma fiha lista 
ta' rekwiżiti li għandhom jitqiesu mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Id-deċiżjoni 

                                               
1 Id-Direttiva 1999/31/KE dwar il-rimi ta' skart f'terraferma, ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1–19.
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finali dwar l-għażla ta' post għal-landfill u l-awtorizzazzjoni ta' landfill inkluża l-valutazzjoni 
tar-riskji ambjentali għandha bżonn tittieħed mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru. 

Il-petizzjonant ma jipprovdi ebda evidenza li turi li l-awtoritajiet Franċiżi ma kkonformawx 
mal-obbligi msemmija hawn fuq u, filwaqt li wera r-riskji potenzjali, ma ġiet provduta ebda 
evidenza li l-landfill imsemmi għandu impatt serju fuq l-ambjent (speċjalment fuq l-ilma ta' 
taħt l-art). 

Id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma1 u d-Direttiva dwar l-Ilma ta' Taħt l-Art2 iwaqqfu rekwiżiti 
għall-kwalità tal-ilma ta' taħt l-art. L-Istati Membri huma meħtieġa jivvalutaw l-qagħda 
kimika tal-ilma ta' taħt l-art, jevitaw id-deterjorament tal-ilma ta' taħt l-art u jtejbu l-ilmijiet 
biex ikunu f'qagħda kimika tajba sal-2015. 
L-awtoritajiet Franċiżi ttrasponew il-leġiżlazzjoni msemmija hawn fuq u stabilixxew Pjanijiet 
ta' Mmaniġġjar tal-Baċini tax-Xmajjar (RBMPs) inklużi miżuri li jiżguraw il-qagħda tajba tal-
ilma ta' taħt l-art sal-2015. L-RBMPs tfasslu bi proċedura ta' konsultazzjoni pubblika 
estensiva. Il-link għall-pjanijiet jinstab hawn: 

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/france_en.htm

Rapport minn espert rigward Stocamine ġie kummissjonat mill-awtoritajiet Franċiżi. Ir-
rapport minn espert juri li l-awtoritajiet Franċiżi huma konxji tal-problemi u li huma lesti 
jiżguraw li r-rekwiżiti tad-direttivi msemmija hawn fuq jiġu rrispettati. 

Il-Kummissjoni ma tista' tidentifika ebda ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE.

                                               
1 Direttiva 2000/60/KE, ĠU L 327, 22.12.2000.
2 Directive 2006/118/EC, OJ L 372, 27.12.2006.


