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Suġġett: Petizzjoni 0971/2013, imressqa minn Carlos Alonso Cidad, ta' ċittadinanza 
Spanjola, dwar il-kwalità tal-ilma tax-xorb fil-ġibjun ta' Oiola fil-Pajjiż Bask

Petizzjoni 2184/2014, imressqa minn Adolfo Barrena Salces, ta' ċittadinanza 
Spanjola, dwar il-ħtieġa ta' intervent mill-UE fir-rigward tat-tniġġis serju bil-
lindan fix-xmara Gállego, f'Aragona, fi Spanja

Petizzjoni 0694/2017, imressqa minn Samuel Martin Sosa, ta' ċittadinanza 
Spanjola, dwar il-lindan

Petizzjoni 0222/2018, imressqa minn Pedro Alfonso Ocampo Cardala, ta' 
ċittadinanza Spanjola, f'isem Esquerda Unida de O Porriño (EU-SON), dwar 
il-kontaminazzjoni tal-lindane f'O Porriño, Spanja

Petizzjoni 0582/2020, imressqa minn P.O.S., ta' ċittadinanza Spanjola, dwar 
pjan biex tiġi eliminata l-kontaminazzjoni bil-lindan fi Spanja u madwar l-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni 0971/2013

Il-petizzjonant jiddenunzja n-nuqqas min-naħa tal-awtoritajiet pubbliċi Baski li jikkonformaw 
mal-leġiżlazzjoni ambjentali Ewropea fil-ġibjun ta' Oiola f'Barakaldo (Pajjiż Bask). Il-ġibjun 
imsemmi ilu jintuża mill-1967 bħala punt minn fejn jittella' l-ilma għall-konsum mill-bniedem 
wara li jiġi ppurifikat f'impjant ta' trattament tal-ilma. Dan l-ilma attwalment qiegħed jalimenta 
network li jforni 'l fuq minn 100 000 ruħ f'Barakaldo, Sestao u Alonsotegi. Matul spezzjoni ta' 
rutina f'Lulju 2008, id-Dipartiment tas-Saħħa Bask sab livelli għoljin ta' isomeri HCH/lindan 
fl-ilma li kien ġie ttrattat fl-impjant ta' trattament tal-ilma. Bħala riżultat, ġew stipulati limiti 
għall-flussi fin-nixxiegħa u għall-preżenza ta' isomeri HCH. Minn Lulju 2011, il-ġibjun ġie 
awtorizzat mill-ġdid għall-użu. Il-petizzjonant iħoss, madankollu, li dan ma jikkonformax mal-
leġiżlazzjoni ambjentali bħad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb, id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, 
kif emendata, u d-Direttiva 2009/90/KE li tistipula speċifikazzjonijiet tekniċi għall-analiżi u l-
monitoraġġ kimiċi tal-istat tal-ilma.
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Sommarju tal-petizzjoni 2184/2014

Il-petizzjonant jispjega li x-xmara Gállego tniġġset 35 sena ilu mill-kumpanija Inquinosa, li 
tefgħet eluf ta' tunnellati ta' lindan meta għalqet fl-1994. Il-lindan, bħala sustanza niġġiesa 
organika persistenti, huwa pprojbit mill-Konvenzjoni ta' Stokkolma, kif ukoll mir-
Regolament 850/2004. Madankollu, din is-sustanza tibqa' takkumula u tippersisti fl-ambjent, 
filwaqt li studji xjentifiċi wrew li anki ammonti żgħar kienu ta' periklu. Għaldaqstant, il-
petizzjonant qed jitlob intervent mill-UE, permezz tal-kofinanzjament ta' pjan ta' 
dekontaminazzjoni tax-xmara Gállego kif ukoll sanzjoni lil Spanja talli kisret il-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-ilma, is-saħħa u l-ambjent.

Sommarju tal-petizzjoni 0694/2017 

Il-petizzjonant jitlob li Spanja tiġi mħeġġa tistabbilixxi l-Pjanijiet ta' Azzjoni meħtieġa mid-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma sabiex jitneħħew sustanzi perikolużi – f'dan il-każ HCH jew lindan 
– minn dawk iż-żoni li fihom huma preżenti, u li jekk id-Direttiva ma tiġix imħarsa, għandha 
tiġi kkunsidrata l-possibbiltà li jinbdew proċedimenti dixxiplinari. Il-petizzjonant jitlob li jiġu 
stabbiliti ċerti limiti għall-preżenza ta' HCH fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem li 
huma konsistenti mal-aħjar riċerka xjentifika disponibbli. Huwa jitlob ukoll li x-xmajjar u ż-
żoni affettwati minn kontaminazzjoni persistenti jiġu ddikjarati bħala mhux xierqa għall-
estrazzjoni tal-ilma għall-konsum mill-bniedem b'mod konformi mal-prinċipju ta' prekawzjoni. 
Huwa jitlob li, fl-istituzzjonijiet Komunitarji, għandha tittieħed azzjoni ta' koordinazzjoni 
sabiex tiġi indirizzata l-kontaminazzjoni bil-lindan minħabba li ħafna żoni oħra fl-UE huma 
affettwati wkoll.

Sommarju tal-petizzjoni 0222/2018

Il-petizzjoni tikkonċerna l-preżenza tal-lindan, sustanza kimika karċinoġenika li, 
preċedentement, kienet tinsab b'mod komuni fl-insettiċidi, fil-muniċpalità ta' O Porriño, Spanja. 
Madwar 60 sena ilu, kumpanija privata mmanifatturat il-lindan f'impjant viċin iż-żona, filwaqt 
li akkumulat aktar minn 1,000 tunnellata minnu, u ma ramitux kif suppost. Attwalment, iż-żona 
hija residenzjali u l-petizzjonant jinsab imħasseb dwar ir-riskju tas-saħħa għall-popolazzjoni 
taż-żona, peress li l-lindan huwa pprojbit fil-maġġoranza tal-pajjiżi tal-UE. Huwa jallega li ma 
ttieħdet l-ebda azzjoni mill-awtoritajiet minkejja l-projbizzjoni. Il-petizzjonant jesprimi wkoll 
it-tħassib tiegħu dwar it-tniġġis fix-Xmara Louro li tgħaddi minn O Porriño. Huwa jistieden 
lill-istituzzjonijiet Ewropej sabiex jipproteġu r-reġjun billi jiżguraw li l-awtoritajiet Spanjoli 
jwettqu investigazzjoni dwar il-preżenza tal-lindan fiż-żona u jistabbilixxu l-Pjanijiet ta' 
Azzjoni meħtieġa mid-Direttiva Qafas dwar l-Ilma sabiex jeliminaw is-sustanzi perikolużi. Il-
petizzjonant jitlob ukoll li jiġu stabbiliti ċerti limiti għall-preżenza ta' HCH fl-ilma maħsub 
għall-konsum mill-bniedem u jitlob lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tipproponi leġiżlazzjoni 
dwar il-protezzjoni tal-ħamrija.

Sommarju tal-petizzjoni 582/2020

Il-petizzjonant jiddikjara li l-lindan huwa pestiċida perikoluża u persistenti prodott f'diversi 
postijiet fi Spanja matul is-snin 70 u 80, speċjalment f'Baracaldo (Vizcaya) u Sabiñánigo 
(Huesca). Il-petizzjonant huwa tal-fehma li l-ġestjoni ta' dan l-iskart kienet negliġenti billi 
xxerred f'postijiet differenti fi Spanja b'kontrolli skarsi, speċjalment fiż-żoni madwar il-
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muniċipalitajiet fejn is-sustanza ġiet prodotta. Minkejja l-fatt li għaddew bosta għexieren ta' 
snin mill-waqfien tal-manifattura u l-użu tiegħu, il-persistenza għolja tiegħu tirriżulta fil-
preżenza kontinwa tiegħu fil-ħamrija u l-ilma. Il-petizzjonant ifakkar li x-xmara Gállego fil-
Komunità Awtonoma ta' Aragona ġiet affettwata b'mod partikolari minn din il-
kontaminazzjoni. Il-lindan, bħala sustanza niġġiesa organika persistenti, huwa pprojbit mill-
Konvenzjoni ta' Stokkolma u r-Regolament 850/2004. Madankollu, din is-sustanza tkompli 
takkumula u tippersisti fl-ambjent, filwaqt li diversi studji xjentifiċi wrew li anke ammonti 
żgħar huma ta' theddida għas-saħħa tal-bniedem, l-annimali u l-ekosistemi. Il-petizzjonant 
jilmenta dwar il-livelli għoljin ta' tniġġis bil-lindan f'xi postijiet fi Spanja, mhux biss fil-Pajjiż 
Bask u Aragona, iżda wkoll f'Kastilja u León, Kastilja-La Mancha, fil-Komunità Awtonoma ta' 
Madrid, Galicia, il-Katalonja u l-Andalusija. Ir-residwi ta' din il-pestiċida nstabu f'dawn ir-
reġjuni kollha. Minkejja dan, il-Gvern Spanjol s'issa kważi ma għamel xejn biex jirrettifika din 
is-sitwazzjoni. Il-petizzjonant jistieden lill-Parlament Ewropew biex jagħmel pressjoni għal 
investigazzjoni dettaljata dwar din il-kwistjoni u biex iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet Ewropej l-
oħra biex jieħdu sehem attiv fir-riżoluzzjoni ta' din is-sitwazzjoni, li tibqa' perikoluża għan-nies 
u għall-ambjent. Il-petizzjonant iqis li huwa importanti ħafna li jkun hemm konformità mal-
leġiżlazzjoni Ewropea dwar il-ħarsien tal-ambjent u mad-Direttiva Ewropea dwar l-Ilma, u li 
jiġi stabbilit pjan speċifiku għall-eliminazzjoni sħiħa tal-iskart tal-lindan li jibqa' f'ħafna 
postijiet fi Spanja. Il-petizzjonant jitlob ukoll li tiġi promossa azzjoni koordinata fi ħdan l-
istituzzjonijiet Komunitarji permezz ta' pjan komprensiv għad-dekontaminazzjoni tal-lindan, 
minħabba l-eżistenza ta' siti kkontaminati f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea.

2. Ammissibilità

Il-petizzjoni 0971/2013 ġiet iddikjarata ammissibbli fil-11 ta' Frar 2014.
Il-petizzjoni 2184/2014 ġiet iddikjarata ammissibbli fis-7 ta' Lulju 2015.
Il-petizzjoni 0694/2017 ġiet iddikjarata ammissibbli fis-17 ta' Novembru 2017.
Il-petizzjoni 0222/2018 ġiet iddikjarata ammissibbli fit-2 ta' Lulju 2018.
Il-petizzjoni 0582/2020 ġiet iddikjarata ammissibbli fl-10 ta' Awwissu 2020.
Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-Artikolu 227(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Tweġibiet tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 0971/2013 

3.1  Risposta tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 0971/2013, li waslet fis-27 ta' Mejju 2014

Il-Kummissjoni rreġistrat ilment dwar avvenimenti ta' tniġġis li jinvolvu l-Lindan fil-ġibjun ta' 
Oiola (Spanja) u dwar il-konsegwenzi għall-ilma tax-xorb estratt minnu fl-4 ta' Lulju 2013.  Il-
ġibjun jipprovdi l-ilma tax-xorb għall-popolazzjoni f'Barakaldo (Spanja).  Tressqu għadd ta' 
mistoqsijiet bil-miktub (WQ 008793/2013, WQ 008794/2013, WQ 13625/2013, WQ 79/2014) 
lill-Kummissjoni fir-rigward tal-avvenimenti ta' tniġġis mil-Lindan li jaffettwaw l-istess ġibjun.

Il-Kummissjoni għandha tħassib fir-rigward tal-konformità ma' dawn il-biċċiet tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE li ġejjin: id-Direttiva 98/83/KE dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-
bniedem, id-Direttiva 2000/60/KE li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma, id-Direttiva 2008/105/KE dwar standards ta' kwalità ambjentali fil-qasam tal-
politika tal-ilma, id-Direttiva 2009/90/KE li tistipula speċifikazzjonijiet tekniċi għall-analiżi u 
l-monitoraġġ kimiċi tal-istat tal-ilma, id-Direttiva 91/414/KEE u r-Regolament (KE) 
Nru 1107/2009 li jikkonċernaw it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u, 
finalment, id-Direttiva 2004/35/KE dwar ir-responsabbiltà ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam 
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mal-prevenzjoni u r-rimedju għal danni ambjentali.

Il-Kummissjoni staqsiet lill-awtoritajiet Spanjoli għall-informazzjoni dwar il-konċentrazzjoni 
tas-sustanzi konċernati fl-ilmijiet tal-ġibjun u fl-ilma tax-xorb estratt minnu, kif ukoll dwar il-
miżuri adottati mill-awtoritajiet kompetenti u l-potenzjal tagħhom biex isolvu s-sitwazzjoni.

L-informazzjoni li waslet mill-awtoritajiet Spanjoli ppermettiet biss valutazzjoni parzjali tas-
sitwazzjoni fir-rigward tat-tniġġis tal-ġibjun.  Ma kienet ipprovduta l-ebda informazzjoni dwar 
il-preżenza ta' Lindan jew kwalunkwe pestiċida ta' tip ieħor (jew kwalunkwe parametru ieħor) 
fl-ilma tax-xorb fornut mill-impjant ta' Basatxu li jittratta l-ilma ħelu mill-ġibjun ta' Oiola qabel 
ma jitqassam.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni talbet lil Spanja biex tipprovdi aktar informazzjoni dettaljata dwar it-tniġġis 
tal-ġibjun u tal-ilma tax-xorb estratt minnu permezz tas-Sistema EU PILOT. Ladarba l-
informazzjoni mitluba tkun disponibbli, il-Kummissjoni tiffinalizza l-valutazzjoni tagħha u 
tiddeċiedi fuq il-passi li jmiss.

3.2. Risposta tal-Kummissjoni (REV) għall-petizzjoni 0971/2013, li waslet fid-
29 ta' Mejju 2015

Il-Kummissjoni vvalutat l-informazzjoni provduta mill-awtoritajiet Spanjoli rigward il-
preżenza ta' Lindan (gamma HCH) u isomeri HCH oħra fl-ilmijiet tal-ġibjun ta' Oiola u fl-ilma 
tax-xorb estratt minnu, kif ukoll dwar il-miżuri adottati mill-awtoritajiet kompetenti u l-
potenzjal tagħhom biex isolvu s-sitwazzjoni. Il-konklużjonijiet prinċipali li nsiltu minn din il-
valutazzjoni huma dawn li ġejjin:

L-awtoritajiet Spanjoli jammettu li seħħ episodju ta' tniġġis mill-isomeri HCH fl-ilma tax-xorb 
fornut mill-impjant tat-trattament ta' Basatxu fl-2008: il-kampjun datat 21 ta' Lulju 2008 wera 
konċentrazzjonijiet ta' isomeri HCH 'il fuq mill-valuri ta' limitu stabbiliti fid-
Direttiva 98/83/KE1 (Anness I B, pestiċidi u pestiċidi totali). Immedjatament wara l-iskoperta 
tat-tniġġis, il-provvista tal-ilma mill-impjant tat-trattament ta' Basatxu twaqqfet u, hekk kif ġie 
identifikat li t-tniġġis oriġina mill-ġibjun ta' Oiola, l-estrazzjoni minn dak l-ilma kienet sospiża 
u miflok intużaw sorsi alternattivi. L-estrazzjoni tal-ilma mill-ġibjun ta' Oiola ġiet awtorizzata 
mill-ġdid f'Mejju 2013, wara li l-kampjuni kollha wrew livelli ta' sustanzi niġġiesa 
konsiderevolment anqas mil-limitu stabbilit fid-Direttiva 98/83/KE [taħt iż-0,01 µg/l għal-
Lindane u l-isomeri HCH l-oħra u taħt iż-0,025 µg/l għall-pestiċidi totali2]. 

Instab li l-oriġini tat-tniġġis kien miċ-ċarċir minn siti ta' miżbliet varji li jinsabu fil-baċir ta' 
skular tal-ġibjun, fejn kienet ġiet skoperta l-preżenza tal-Lindan u isomeri HCH oħra. Il-
miżbliet kollha identifikati kienu mnaddfa kompletament mill-awtoritajiet Spanjoli fil-perjodu 
tal-2011-12, inkluż it-tneħħija tal-ħamrija kontaminata. 

1Id-Direttiva 98/83/KE dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem
2Taħt l-Anness I, il-parti B għad-Direttiva 98/83/KE, il-valur ta' limitu minimu għall-pestiċidi individwali huwa 
ta' 0,1 μg/l, u għall-pestiċidi totali, huwa ta' 0,5 μg/l.  
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Filwaqt li titqies il-frekwenza tal-kampjunar prattikat fl-impjant tat-trattament ta' Basatxu, il-
perjodu massimu ta' espożizzjoni tal-popolazzjoni għall-ilma kkontaminat kien ta' tliet xhur (il-
perjodu bejn il-kampjun tal-21 ta' Lulju 2008 u dak ta' qablu). Il-valutazzjoni tar-riskju mwettqa 
mill-awtoritajiet Spanjoli indikat li l-espożizzjoni għall-ilma tax-xorb imniġġes matul tali 
perjodu qasir u fil-livelli reġistrati ma toħloqx xi riskju sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem. Fi 
kwalunkwe każ, il-konsumaturi kienu infurmati minnufih bis-sitwazzjoni kif muri fl-istudji 
differenti li ġew imwettqa. 

 Fid-dawl ta' dan t'hawn fuq, il-Kummissjoni ma setgħetx tidentifika xi ksur ta' liġi ambjentali 
tal-UE u, b'mod partikolari, tad-Direttiva 98/83/KE. L-ilmentatur kien infurmat bil-
konklużjonijiet tal-valutazzjoni mwettqa mill-Kummissjoni u pprovda informazzjoni 
addizzjonali li bħalissa qed tiġi analizzata. 

Konklużjoni

Ladarba din il-valutazzjoni tkun tlestiet, il-Kummissjoni tiddeċiedi fuq il-passi li jmiss.

3.3. Risposta tal-Kummissjoni (REV II) għall-petizzjoni 0971/2013, li waslet fis-
7 ta' Marzu 2016

Il-Kummissjoni analizzat komprensivament l-allegazzjonijiet ġodda mressqa mill-petizzjonanti 
u waslet għall-konklużjonijiet li ġejjin.

L-għan tad-Direttiva 98/83/EC3 hu l-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem mill-effetti ħżiena ta' 
kwalunkwe tniġġiż tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem billi jkun żgurat li dan ikun 
nadif u tajjeb. Id-Direttiva timponi fuq l-Istati Membri l-obbligu li jieħdu l-miżuri meħtieġa 
biex jiżguraw li l-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem ikun nadif u tajjeb. Imissu jiġi 
enfasizzat li għandhom jiġu osservati l-valuri parametriċi stabbiliti bi qbil ma' din id-Direttiva, 
fil-każ tal-ilma pprovdut minn network ta' distribuzzjoni, fil-punt fejn joħroġ mill-viti li 
normalment jintużaw għall-konsum mill-bniedem.

Is-servizzi tal-Kummissjoni kkonfermaw li l-awtoritajiet Spanjoli implimentaw korrettament 
id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva fil-każ ikkonċernat. Fil-fatt, minkejja l-eżistenza ta' każ 
ta' tniġġis mil-Lindan fl-2008 fl-ilma fornut mill-impjant ta' Basatxu għal perjodu li ma qabiżx 
it-3 xhur, din il-kwistjoni ġiet affrontata immedjatament mill-awtoritajiet Spanjoli: l-estrazzjoni 
tal-ilma mill-ġibjun ta' Oiola ġiet sospiża għall-provvista tal-ilma tax-xorb u miflok intużaw 
sorsi alternattivi. B'dan il-mod, l-awtoritajiet Spanjoli ipprevenew kwalunkwe tip ta' periklu 
għas-saħħa tal-popolazzjoni. Barra minn hekk, l-awtoritajiet Spanjoli ħadu l-miżuri 
raġonevolment xierqa sabiex ineħħu s-sors tat-tniġġis tal-ġibjun. Bħala konsegwenza, ir-
riżultati tal-analiżi mwettqa wrew il-konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva dwar l-Ilma tax-
Xorb.

Fir-rigward tas-sors ta' tniġġis mil-Lindan, l-awtoritajiet Spanjoli indikaw li twaqqfet 
kummissjoni ta' monitoraġġ biex jitneħħew il-punti possibbli ta' tniġġis. Ġie determinat li l-
aktar punt ċert ta' tniġġis kien nixxiegħa ġierja ħdejn miżbla, iżda s-sors preċiż tat-tniġġis ma 
setax jiġi identifikat, parzjalment minħabba l-fatt li l-biċċa l-kbira tal-miżbliet li fihom il-

3 Id-Direttiva 98/83/KE tal-Kunsill tat-3 ta' Novembru 1998 dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-
konsum mill-bniedem - ĠU L 330, 5.12.1998, pp. 32–54.
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Lindan fil-Pajjiż Bask diġà tnaddfu. B'mod partikolari, l-inħawi kollha identifikati li seta' jkun 
fihom traċċi ta' Lindan fiż-żona ta' qbid tal-ġibjun ta' Oiola tneħħew fl-2012 u l-ħamrija 
mniġġsa ġiet irkuprata.

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni ma setgħet tidentifika l-ebda 
indikazzjoni ta' ksur tal-obbligi li jirriżultaw mid-Direttiva Qafas dwar l-Ilma4 jew id-Direttiva 
dwar is-Sustanzi Prijoritarji5. L-Artikolu 4 tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma jimponi fuq l-Istati 
Membri l-obbligu li jilħqu l-għan ta' stat kimiku tajjeb fil-korpi tal-ilma kollha sal-2015, 
mingħajr ħsara għall-eċċezzjonijiet possibbli. Id-definizzjoni ta' stat kimiku tajjeb hi stabbilita 
fir-rigward tal-istandards għal sustanzi prijoritarji stabbiliti fid-Direttiva 2008/105/KE, inkluż 
il-Lindan. L-informazzjoni disponibbli turi li l-awtoritajiet Spanjoli jissorveljaw il-korpi tal-
ilma affettwati b'mod regolari u, kif rikjest skont l-Artikolu 8 u l-Anness V tad-Direttiva Qafas 
dwar l-Ilma, li r-riżultati miksuba matul dawn l-aħħar sentejn juri konformità mal-parametri 
stabbiliti fid-dritt tal-UE.

Barra minn hekk, ir-reviżjoni tal-Pjan ta' Mmaniġġjar tal-Baċini tax-Xmajjar għall-istati 
orjentali ta' Cantábrico tiddikjara li l-korp tal-ilma kkonċernat (ES111R074010) bħalissa jinsab 
fi stat kimiku tajjeb. Tinkludi wkoll fost il-miżuri għall-kisba tal-objettivi ambjentali l-
implimentazzjoni ta' pjan ta' azzjoni biex isolvi l-problema tal-Lindan fl-Estwarju Ibaizabal, 
b'allokazzjoni baġitarja stmata għal EUR 50 000.

Fir-rigward tad-diffikultajiet u n-nuqqasijiet allegati biex ikun hemm aċċess għal informazzjoni 
ambjentali u l-parteċipazzjoni tal-pubbliku fil-politika deċiżjonali, il-Kummissjoni tinnota li d-
Direttiva 2003/4/KE6 tirrikjedi li l-Istati Membri jistabbilixxu proċeduri ta' rieżami quddiem 
korpi amministrattivi indipendenti u l-qrati għall-każijiet fejn applikant jikkunsidra li t-talba 
tiegħu għal informazzjoni ġiet injorata, ġiet irrifjutata inkorrettement (sew jekk kompletament 
u sew jekk parzjalment), twieġbet b'mod inadegwat jew inkella ma ġietx ittrattata bi qbil mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva. Barra minn hekk, it-tali proċeduri għandhom ikunu rapidi u jew 
mingħajr ħlas jew mhux għaljin. F'dawn iċ-ċirkustanzi, intervent tal-Kummissjoni f'dan it-tip 
ta' sitwazzjonijiet jiġi kkunsidrat biss fil-każijiet meta jkunu ġew eżawriti l-proċeduri ta' rieżami 
msemmija qabel fil-livell nazzjonali.

Konklużjoni

Minħabba dan li għadu kif intqal, mhuwiex possibbli li jiġi identifikat fl-allegazzjonijiet 
imressqa mill-petizzjonanti l-ebda argument ġdid li jista' jikkontradixxi l-konklużjonijiet li 
waslet għalihom inizjalment il-Kummissjoni jew li jippermetti li jiġi identifikat kwalunkwe 
ksur tad-dritt tal-UE. Għaldaqstant, din l-investigazzjoni ngħalqet.

4. Tweġibiet tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 2184/2014 

4 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi 
qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma, ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1-73
5 Id-Direttiva 2008/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar 
standards ta' kwalità ambjentali fil-qasam tal-politika tal-ilma, li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi 
tal-Kunsill 82/176/KEE, 83/513/KEE, 84/156/KEE, 84/491/KEE, 86/280/KEE u li temenda d-
Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ĠU L 348, 24.12.2008, p. 84–97.
6 Id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2003 dwar l-aċċess 
pubbliku għat-tagħrif ambjentali u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/313/KEE ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26–32.
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4.1. Risposta tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 2184/2014, li waslet fit-
18 ta' Diċembru 2014

Skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (DQI7), l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex jipprevjenu d-deterjorament tal-istatus tal-korpi tal-ilma u jiżguraw l-ilħuq tal-
objettivi ambjentali sal-2015. L-eżenzjonijiet li jippermettu l-estensjoni tal-iskadenza jew 
objettivi ambjentali aktar baxxi jistgħu jingħataw jekk ikunu ġew issodisfati ċerti 
kundizzjonijiet stretti.

Skont il-Pjan ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara Ebro8 (RBMP) adottat fi Frar 2014, il-
monitoraġġ tal-lindan fix-Xmara Gállego jsir kull xahar, skont il-frekwenza minima stabbilita 
fl-Anness V tad-DQI għas-sustanzi prijoritarji. Fl-RBMP Ebro, ix-Xmara Gállego fiż-żona 
kkonċernata hija rrappurtata li tinsab fi status ekoloġiku u kimiku xejn tajjeb, u ġiet applikata 
estensjoni għall-ilħuq tal-objettivi fi żmien skadenza estiża. Il-pjan jinkludi miżura biex is-siti 
għar-rimi tal-iskart imniġġes jerġgħu jiġu kif kienu qabel.

F'Jannar 2015, l-awtoritajiet tal-ilma Spanjoli u r-reġjun ta' Aragon adottaw Protokoll9 dwar il-
kooperazzjoni għad-dekontaminazzjoni tax-Xmara Gállego. Dan il-Protokoll għandu l-għan li 
jistabbilixxi pjan integrali biex tiġi dekontaminata x-Xmara Gállego, inkluż l-indirizzar tat-
tniġġis tal-ħamrija u tal-ilma tal-pjan, u l-implimentazzjoni ta' miżuri biex tinkiseb kwalità tajba 
tal-ilma. Skont il-Protokoll, l-awtoritajiet Spanjoli tal-ambjent u l-agrikoltura u r-reġjun ta' 
Aragon għandhom iwettqu studji biex jidentifikaw l-aħjar soluzzjonijiet għat-tneħħija tat-
tniġġis mis-siti tal-miżbliet ta' Bailin u Sardas.

Konklużjoni

Għalhekk ikun jidher prudenti li jitħalla aktar żmien biex issir riflessjoni dwar jekk il-miżuri 
kkunsidrati mill-awtoritajiet humiex adegwati biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti msemmija hawn 
fuq tad-dritt ambjentali tal-Unjoni. Fir-rigward tal-istatus ekoloġiku u kimiku tal-korpi tal-ilma 
affettwati, xi indikazzjoni tal-effett ta' dawn il-miżuri tista' tkun disponibbli fil-Pjan ta' 
Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara Ebro li jmiss li għandu jiġi adottat sat-22 ta' Diċembru 2015. 

4.2. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-30 ta' Mejju 2016

Skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (DQI10), l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex jipprevjenu d-deterjorament tal-istatus tal-korpi tal-ilma u jiżguraw l-ilħuq tal-
objettivi ambjentali sal-2015. Dawn il-miżuri għandhom jiġu riflessi fil-Programm ta' Miżuri 
tal-Pjan ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara (RBMP). L-eżenzjonijiet li jippermettu l-
estensjoni tal-iskadenza jew objettivi ambjentali aktar baxxi jistgħu jingħataw jekk ikunu ġew 
issodisfati ċerti kundizzjonijiet stretti.

Il-Protokoll11 biex jiġi stabbilit pjan integrali biex tiġi dekontaminata x-Xmara Gállego ġie 
konkluż f'Jannar 2015 bejn l-awtoritajiet tal-ilma Spanjoli u r-reġjun ta' Aragona fih impenji ta' 
investiment kemm mill-amministrazzjonijiet ċentrali kif ukoll dawk reġjonali li jqarrbu 

7 ĠU L 327, 22.12.2000
8 It-Taqsima VI u l-Appendiċi II tal-RBMP Ebro dwar il-programmi ta' monitoraġġ
9 http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf  
10 ĠU L 327, 22.12.2000
11 http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf
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EUR 17-il miljun. Dawn huma riflessi fl-RBMP Ebro aġġornat ippubblikat f'Jannar 2016, li 
jinkludi miżuri b'baġit ġenerali ta' EUR 59 400 000 li minnhom EUR 16 800 000 huma ppjanati 
għall-2016-2021 (jiġifieri ċ-ċifra li tikkorrispondi mal-ftehim ta' kooperazzjoni). L-RBMP Ebro 
aġġornat jiddeskrivi l-problema ta' tniġġis eżitenti, kif ukoll l-eżenzjonijiet applikati għal xi 
korpi tal-ilma fix-Xmara Gállego rigward il-kisba tal-objettivi tal-ambjent.

Barra minn hekk, skont l-informazzjoni disponibbli, f'Novembru 2015 il-Gvern reġjonali 
stabbilixxa kumitat xjentifiku biex jipprovdi parir dwar l-aħjar soluzzjoni biex iż-żona titnaddaf 
mit-tniġġis u jsir abbozz ta' pjan ta' ħidma.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tikkunsidra li jeħtieġ jgħaddi ż-żmien sabiex jiġi aċċertat jekk il-miżuri 
ppjanati mill-awtoritajiet u l-Protokoll maqbul huma adegwati biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-
dritt ambjentali tal-Unjoni.

4.3. Risposta tal-Kummissjoni (REV) għall-petizzjoni 2184/2014, li waslet fil-
31 ta' Jannar 2019

Bħala segwitu għall-informazzjoni pprovduta f'komunikazzjonijiet preċedenti, il-Parlament 
Ewropew inkariga lill-Kummissjoni bil-ġestjoni ta' proġett pilota dwar il-lindan u l-
eżakloroċikloeżan (HCH), li għandu l-għan li jtejjeb l-għarfien dwar il-ġestjoni tal-iskart u l-
kontaminazzjoni tal-lindan u l-HCH fl-UE. Il-proġett pilota ser ikompli jibni fuq l-istudju 
parlamentari dwar il-lindan u jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Pjan ta' 
Implimentazzjoni tal-Unjoni (UIP) li ġie adottat fil-kuntest tal-Konvenzjoni ta' Stokkolma12. L-
identifikazzjoni u l-kwantifikazzjoni tal-firxa tal-problema tal-HCH u l-istrateġiji tal-ġestjoni 
tar-riskju li qed jiżviluppaw huma meqjusa mill-UIP bħala azzjoni ta' prijorità. Huwa previst 
baġit ta' EUR 600 000 għall-implimentazzjoni tal-proġett, li ser jibda matul l-2019.

Barra minn hekk, il-proġett SURFING tal-programm LIFE13, b'baġit totali ta' EUR 2 081 507, 
ġie approvat reċentement u ser isir bejn Jannar 2019 u Ġunju 2022. Dan il-proġett ser ikompli 
jibni fuq ir-riżultati tal-proġett DISCOVERED taħt il-programm LIFE u t-tekniki tal-ittestjar 
kontra l-lindan li ppenetra fil-fond fil-ħamrija (l-hekk imsejħa fażijiet likwidi mhux milwiema 
densi (DNAPLs)). F'sit tal-ittestjar f'Aragon, il-proġett SURFING ser juri l-benefiċċji li jiġu 
kkombinati tekniki minn aġent tensjoattiv imsaħħaħ ta' remedjazzjoni tal-akwifer u aġent 
tensjoattiv imsaħħaħ, bl-osidazzjoni kimika in situ biex jiġu estratti r-residwi tal-lindan mill-
iċken fratturi fil-blat u biex jitneħħa kompletament mill-ambjent.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tikkunsidra li jeħtieġ jgħaddi ż-żmien sabiex jiġi aċċertat jekk il-miżuri 
ppjanati mill-awtoritajiet, l-azzjonijiet għaddejja fil-livell nazzjonali u reġjonali, kif ukoll l-
inizjattivi tal-UE humiex adegwati biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-dritt ambjentali tal-Unjoni.

5. Tweġibiet tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 0694/2017 

12 http://chm.pops.int/
13 Il-programm LIFE huwa l-istrument ta' finanzjament tal-UE għall-ambjent u l-azzjoni klimatika.

http://chm.pops.int/
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5.1. Risposta tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 0694/2017, li waslet fit-28 ta' Marzu 2018

Il-petizzjonant iqajjem il-kwistjoni tat-tniġġis ġeneralizzat fi Spanja mil-lindan (HCH)14, 
pestiċida pprojbita15 użata b'mod komuni fil-passat. 

Il-petizzjonant isostni li data uffiċjali miksuba minn diversi Awtoritajiet Spanjoli tal-Baċin tax-
Xmara turi livelli ta' lindan fl-ilmijiet tal-wiċċ 'il fuq mil-limiti stabbiliti fl-Istandards tal-
Kwalità Ambjentali (Environmental Quality Standards – EQS) jew fid-Direttiva dwar Sustanzi 
ta' Prijorità16, u li din tindika li r-rimi tal-iskart u t-tixrid tal-lindan ma ġewx indirizzati u 
kkontrollati kif xieraq mill-awtoritajiet Spanjoli għal għexieren ta' snin. 

Il-petizzjonant jinsab imħasseb dwar l-impatti potenzjali fuq il-korpi tal-ilma, il-ħamrija u l-
bijota, in-nuqqas ta' miżuri xierqa fil-Pjanijiet Spanjoli ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara 
(RBMPs) u l-ħtieġa ta' investigazzjoni globali fil-livell nazzjonali. 

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma17 (Water Framework Directive – WFD), jeħtieġ li l-Istati 
Membri jidentifikaw is-sorsi tas-sustanzi niġġiesa u jimplimentaw miżuri sabiex inaqqsu jew 
jeliminaw b'mod gradwali l-emissjonijiet u jissodisfaw l-istandards stabbiliti fid-Direttiva EQS. 
Ir-responsabbiltà għall-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE hija f'idejn l-Istati 
Membri. 

Hija r-responsabbiltà tal-awtoritajiet kompetenti Spanjoli li jiddeterminaw il-miżuri meħtieġa 
sabiex jiġi żgurat li l-objettivi ambjentali jiġu ssodisfati u ma jiġux kompromessi mit-tniġġis 
tal-lindan, u b'hekk jiġu ssodisfati l-obbligi stabbiliti, fost l-oħrajn, mid-Direttiva WFD, EQS u 
mid-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb18. 

Il-Kummissjoni hija konxja mir-rapporti preċedenti li jirrigwardaw il-kontaminazzjoni tal-
lindan f'partijiet differenti ta' Spanja. Is-servizzi rilevanti tal-Kummissjoni kienu f'kuntatt mal-
awtoritajiet Spanjoli u jifhmu li saru sforzi sabiex jiġu identifikati s-sorsi ta' kontaminazzjoni 
u, f'każ li setgħet issir identifikazzjoni, dawn tnaddfu. Il-landfills mhux ikkontrollati tal-lindan 
kienu punt ta' enfasi partikolari minn dan l-isforz.

Fir-rigward tal-implimentazzjoni tad-WFD, l-awtoritajiet Spanjoli kkomunikaw lill-
Kummissjoni l-RBMPs kollha aġġornati, bl-eċċezzjoni ta' dawk għall-Gżejjer Kanarji. Diversi 
RBMPs, inkluż dak għall-Baċin tal-Ebro, jinkludu miżuri speċifiċi sabiex jintlaħqu l-objettivi 
ambjentali għall-korpi tal-ilma differenti affettwati mit-tniġġis tal-lindan (xi wħud minnhom 
mhumiex mistennija li jilħqu status tajjeb sal-2021). 

Is-servizzi tal-Kummissjoni qed jivvalutaw l-RBMPs aġġornati, filwaqt li qed jeżaminaw 
b'mod partikolari l-monitoraġġ u l-miżuri proposti sabiex jintlaħqu l-istandards għal sustanzi 

14 Dan huwa kontaminant persistenti ħafna, li jista' jiġi ttrasportat faċilment fuq distanzi twal permezz ta' 
proċessi naturali, jgħaddi minn bijoakkumulazzjoni u jikkawża ħsara lill-ambjent, lill-bnedmin u lill-ekosistema.
15 Ara d-Deċiżjoni 2000/801/KE, ĠU L 324, 21.12.2000, p. 42–43
16 Id-Direttiva 2008/105/KE ĠU L 348, 24.12.2008, p. 84-97, kif emendata bid-Direttiva 2013/39/UE ĠU 
L 226, 24.8.2013, p. 1
17 Id-Direttiva 2000/60/KE, ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1-73
18 Id-Direttiva 98/83/KE, ĠU L 330, 5.12.1998, p. 32–54.
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ta' prijorità, inkluża l-valutazzjoni tat-tendenzi u l-eżenzjonijiet applikati, fid-dawl tal-obbligi 
tar-riżultati li joriġinaw mid-dritt tal-Unjoni. Fl-2018, il-Kummissjoni ser tippubblika rapport 
dwar l-implimentazzjoni tad-WFD madwar l-UE, li huwa mistenni li jidentifika, bħala 
kwistjoni ta' prijorità, il-problemi sistemiċi fl-RBMPs.

Il-Kummissjoni esprimiet ukoll l-appoġġ tagħha għall-proġett Pilota19 propost mill-Parlament 
Ewropew biex jiġu vvalutati l-prattiki ta' dekontaminazzjoni taż-żoni affettwati mil-lindan, u 
ser tkompli tippromwovi l-iskambju ta' informazzjoni aġġornata mal-awtoritajiet nazzjonali u 
reġjonali rilevanti. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni ffinanzjat il-proġett LIFE DISCOVERED20, li jwettaq 
testijiet fuq il-post ta' ossidazzjoni kimika in-situ tal-lindan fi ħdan l-akwifer f'wieħed mil-
landfills ikkonċernati fil-baċin tal-Ebro. Dan il-proġett qed jipproduċi riżultati promettenti.

Sa mill-adozzjoni tagħha fl-2006, l-Istrateġija Tematika tal-UE għall-Ħamrija21 tiddefinixxi l-
approċċ komuni għall-protezzjoni tal-ħamrija. Fin-nuqqas ta' leġiżlazzjoni Ewropea 
komprensiva dwar il-protezzjoni tal-ħamrija22, m'hemm l-ebda limitu armonizzat għall-
kontaminanti tal-ħamrija fil-livell tal-UE. Madankollu, kif deher fl-inventarju tal-politiki 
relatati mal-ħamrija li ġew ippubblikati riċentement mill-Kummissjoni Ewropea23, il-
protezzjoni tal-ħamrija hija indirizzata direttament u indirettament minn bosta politiki fil-livell 
tal-UE u f'dak nazzjonali. 

Is-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali24 għandu l-għan li, sal-2020, l-art tiġi ġestita b'mod 
sostenibbli, il-ħamrija tiġi protetta kif xieraq u r-rimedju ta' siti kkontaminati jkun wasal fi 
stadju avvanzat madwar l-UE. 

Attwalment, iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka qed jaħdem fuq rapport li jivvaluta l-istatus tal-
kontaminazzjoni lokali tal-ħamrija fl-Ewropa u l-progress li sar fl-identifikazzjoni u r-rimedju 
ta' siti kkontaminati.

Il-lindan huwa fost is-sustanzi ta' prijorità li għalihom l-Istati Membri huma meħtieġa jwettqu 
analiżi dwar it-tendenzi fit-tul tal-konċentrazzjonijiet fis-sediment u/jew il-bijota, minħabba t-
tendenza tagħhom li jakkumulaw f'dawk il-matriċi (l-Artikolu 3(6) tad-Direttiva EQS). L-Istati 
Membri għandhom jieħdu miżuri biex jiżguraw li l-konċentrazzjonijiet tas-sustanzi ma 
jiżdidux. 

Fir-rigward tal-ilma tax-xorb, il-lindan huwa kopert mill-valur parametriku ġenerali għall-
pestiċidi kollha individwali tal-ilma tax-xorb ta' 0.1 μg/l stabbilit mid-Direttiva dwar l-Ilma tax-
Xorb 98/83/KE. Peress li l-lindan ġie pprojbit bosta snin ilu u jiddegrada b'mod rapidu taħt 

19 http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/127049/budg2018-doc4-tab-2-en.pdf 
20 http://www.lifediscovered.es/ 
21 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, il-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni - Strateġija Tematika għall-Ħarsien tal-Ħamrija [SEC(2006)620] 
[SEC(2006)1165] (COM/2006/0231)
22 Il-proposta għal Direttiva Qafas dwar il-Ħamrija (COM(2006)232) li kienet waħda mill-pilastri tal-Istrateġija 
Tematika għall-Ħamrija (COM(2006)231) ġiet irtirata mill-Kummissjoni f'Mejju 2014, wara tmien snin 
mingħajr kompromess fil-livell tal-Kunsill.
23 http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/Soil_inventory_report.pdf
24 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013D1386

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/127049/budg2018-doc4-tab-2-en.pdf
http://www.lifediscovered.es/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32013D1386
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kundizzjonijiet anaerobiċi, il-preżenza tiegħu fl-ilma tax-xorb ġeneralment aktarx tkun baxxa 
ħafna. 

Għalhekk, il-lindan mhuwiex inkluż fil-Lista attwali tar-Rappurtar għall-Pestiċidi fl-Ilma tax-
Xorb li tinkludi 13-il pestiċida importanti, u lanqas ma ġie enfasizzat fi stħarriġ informali mal-
Istati Membri fl-2015/16 li identifika pestiċidi u metaboliti ta' tħassib għall-ilma tax-xorb.

Konklużjoni

Ir-responsabbiltà ewlenija għall-implimentazzjoni korretta tal-liġi ambjentali tal-UE hija f'idejn 
l-Istati Membri. 

Għalhekk, hija r-responsabbiltà tal-awtoritajiet kompetenti Spanjoli li jiddeterminaw l-impatti 
possibbli tat-tniġġis tal-lindan minn siti qodma tal-iskart u sorsi oħra, filwaqt li jwettqu l-
investigazzjonijiet meħtieġa, japplikaw kwalunkwe rimedju u miżura ta' mitigazzjoni meħtieġa 
u jiżguraw l-ilħuq tal-objettivi ambjentali u b'hekk jiżguraw konformità mad-dritt tal-Unjoni. 

Mill-osservazzjonijiet ipprovduti mill-petizzjonant, attwalment il-Kummissjoni ma tistax 
tikkonkludi li hemm ksur tad-Direttivi tal-UE dwar l-Ilma. Il-Kummissjoni tqis li hemm bżonn 
aktar żmien biex jiġi vverifikat jekk il-miżuri previsti mill-awtoritajiet fl-RBMPs aġġornati, fil-
Protokolli25 li sar qbil dwarhom u fil-pjanijiet reġjonali integrali, humiex xierqa biex 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-liġi ambjentali tal-UE. 

Madankollu, il-Kummissjoni ser tkompli ssegwi l-każijiet relatati mat-tniġġis tal-lindan u, jekk 
ikun meħtieġ, tieħu azzjoni biex tiżgura li l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali Spanjoli 
jipproteġu l-ilmijiet kontra dan it-tniġġis. 

5.2. Risposta tal-Kummissjoni (REV) għall-petizzjoni 0694/2017, li waslet fid-
19 ta' Diċembru 2019.

Il-Kummissjoni wettqet valutazzjoni ġenerali tat-Tieni Pjanijiet ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-
Xmara skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma26, inkluż għall-baċin tal-Ebro. Fi Frar 2019, il-
Kummissjoni ppubblikat ir-Rapport ta' Implimentazzjoni korrispondenti27 lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill, sostnut minn valutazzjonijiet għal kull Stat Membru. Il-valutazzjoni 
għal Spanja28 tindika diversi pressjonijiet fuq riżorsi tal-ilma, inkluż minn diversi sorsi ta' 
tniġġis. Il-valutazzjoni tikkonkludi li l-awtoritajiet Spanjoli għad iridu jtejbu l-istatus ta' diversi 
korpi tal-ilma u jindirizzaw il-pressjonijiet eżistenti. 

Permezz tal-valutazzjoni ġenerali tagħha, il-Kummissjoni rrakkomandat li l-awtoritajiet 
Spanjoli jiddeskrivu b'mod ċar kif miżuri bażiċi u supplimentari ser jikkontribwixxu biex 
jinkisbu l-objettivi tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, u jiġu identifikati s-sorsi ta' finanzjament 

25 Ara pereżempju dak previst għaż-żoni affettwati fil-baċin tal-Ebro 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf  
26 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi 
qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma, ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1-73.
27 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
28https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=MT

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=MT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=MT
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biex tkun iffaċilitata l-implimentazzjoni b'suċċess ta' dawn il-miżuri. Ir-rapport jindika wkoll 
il-ħtieġa li tiżdied it-trasparenza fl-applikazzjoni tal-eżenzjonijiet tal-iskadenzi biex jintlaħqu l-
objettivi ambjentali u l-ġustifikazzjoni tagħhom. Barra minn hekk, ir-rapport jindika li Spanja 
għandha tkompli ttejjeb il-monitoraġġ tat-tendenzi għas-sustanzi prijoritarji rilevanti kollha 
(inkluż l-eżakloroċikloeżan), b'mod li jipprovdi riżoluzzjoni temporali u kopertura spazjali 
suffiċjenti fid-distretti kollha tal-baċini tax-xmajjar. Mill-informazzjoni vvalutata, għalkemm 
il-frekwenza minima ta' monitoraġġ irrakkomandata ġiet irrispettata, il-Kummissjoni tqis li l-
firxa spazjali ta' monitoraġġ kienet limitata wisq biex tipprovdi valutazzjoni b'saħħitha tax-
xejriet tas-sediment u/jew tal-bijota. 

Fir-rigward tal-ilma tax-xorb, fl-1 ta' Frar 2018, il-Kummissjoni adottat proposta għal reviżjoni 
tad-Direttiva tal-UE dwar l-Ilma tax-Xorb29. Il-proposta taġġorna l-istandards eżistenti tas-
sikurezza u tagħti s-setgħa lill-awtoritajiet jittrattaw aħjar ir-riskji għall-provvista tal-ilma u 
jimpenjaw ruħhom ma' min iniġġes. Id-dispożizzjonijiet fir-rigward tal-pestiċidi (il-valur 
parametriku għal pestiċidi individwali ta' 0.1 μ/l u għat-total ta' pestiċidi ta' 0.5 μ/l) 
probabbilment ser jibqgħu l-istess. Il-proposta għadha f'negozjati interistituzzjonali.

Rigward proġetti u studji speċifiċi, il-Kummissjoni ngħatat il-kompitu mill-Parlament 
Ewropew li tagħmel proġett pilota biex tevalwa u tindirizza l-preżenza tal-lindan u l-HCH fl-
UE. Il-proġett ser ikompli jibni fuq l-istudju "Il-Lindan fl-UE" kkummissjonat mill-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet fl-2016 u jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Pjan ta' 
Implimentazzjoni tal-Unjoni (UIP), adottat fil-kuntest tal-Konvenzjoni ta' Stokkolma. L-
objettivi speċifiċi ta' dan il-proġett pilota huma: (1) biex isir inventarju dettaljat tas-siti ta' 
produzzjoni, id-depożiti tal-iskart, il-landfills u ċ-ċentri ta' trattament tal-lindan u tal-HCH fl-
UE; u (2) biex jassisti lill-awtoritajiet pubbliċi fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali li 
jħabbtu wiċċhom ma' kwistjonijiet b'rabta mal-lindan u l-HCH, u jipprovdilhom appoġġ, 
għarfien espert, pariri u konsulenza. 

Is-sejħa għall-offerti ġiet ippubblikata f'Lulju 2019 u l-kuntratt ser jingħata qabel tmiem l-2019. 

Il-proġett LIFE30 Surfing ser jibqa' għaddej bejn Jannar 2019 u Ġunju 2022. Dan il-proġett 
ikompli jibni fuq ir-riżultati tal-proġett Discovered u jittestja tekniki biex jirrimedjaw il-lindan 
li ppenetra fil-fond tal-ħamrija (l-hekk imsejħa DNAPLs). F'sit ippjanat għat-test f'Aragon, il-
proġett Surfing ser juri l-benefiċċji li jiġu kkombinati tekniki minn aġent tensjoattiv imsaħħaħ 
ta' remedjazzjoni tal-akwifer u aġent tensjoattiv imsaħħaħ, bl-osidazzjoni kimika in situ biex 
jiġu estratti r-residwi tal-lindan mill-iċken fratturi fil-blat u jitneħħa kompletament mill-
ambjent.

Il-proġett Lindanet ġie approvat fl-ewwel nofs tal-2019 u ser jiġi ffinanzjat minn Interreg 
Europe. Il-Lindanet għandu l-għan li joħloq netwerk Ewropew ta' reġjuni affettwati minn 
kontaminazzjoni mil-lindan, biex jinqasmu l-esperjenzi u l-għarfien bejn il-partijiet 
ikkonċernati u biex jingħaqdu l-isforzi għall-ħidma flimkien lejn ambjent ħieles mil-lindan.

Konklużjoni

Filwaqt li r-responsabbiltà għall-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE hija 
f'idejn l-Istati Membri, il-Kummissjoni appoġġat studji u proġetti biex jiġi indirizzat aħjar it-

29 COM(2017) 753 final.
30 L-istrument ta' finanzjament tal-UE għall-ambjent u l-azzjoni klimatika.
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tniġġis mil-lindan. Il-Kummissjoni tqis li hemm bżonn aktar żmien biex jiġi vverifikat jekk il-
miżuri previsti mill-awtoritajiet fl-RBMPs aġġornati, fil-Protokolli31 li sar qbil dwarhom u fil-
pjanijiet reġjonali integrali, humiex xierqa biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-liġi ambjentali tal-
UE.

6. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta' Ottubru 2020

Petizzjonijiet 0971/2013, 2184/2014, 0694/2017, 0222/2018 u 0582/2018

Il-Kummissjoni hija konxja mill-problemi tal-lindan u tal-eżakloroċikloeżan (HCH) fl-UE. 
Diversi petizzjonijiet minn ċittadini tal-UE (0222/2018, 0694/2017, 2184/2014, 0971/2013) u 
mistoqsijiet bil-miktub minn Membri tal-Parlament Ewropew qajmu l-problema, b'mod 
partikolari fi Spanja. 

Bħalissa m'hemmx strument legalment vinkolanti ddedikat fil-livell tal-UE dwar il-protezzjoni 
tal-ħamrija. Fl-2006, il-Kummissjoni ressqet proposta għal Direttiva Qafas dwar il-Ħamrija32. 
Il-proposta ġiet adottata mill-Parlament Ewropew, iżda ġiet diskussa ħafna fil-Kunsill għal 
tmien snin. Minħabba l-istaġnar politiku fil-Kunsill, il-proposta ġiet irtirata mill-Kummissjoni 
fl-201433. Fin-nuqqas ta' qafas legali, l-art u l-ħamrija għadhom soġġetti għal degradazzjoni 
severa34, il-limiti tal-UE għall-kwalità tal-ħamrija u l-kontaminanti mhumiex adegwati (bħal 
fil-każ tal-pestiċidi) u l-progress tad-dekontaminazzjoni ta' siti mniġġsa għaddej wisq bil-mod.

Il-preżenza tal-lindan fil-ħamrija Ewropea hija tabilħaqq theddida kbira għas-saħħa tal-
bniedem, għall-korpi tal-ilma, għall-ħamrija u għall-ambjent b'mod ġenerali. Dan ġie deskritt 
fl-istudju "Lindane (persistent organic pollutant)" [Mhux disponibbli bil-Malti] 
ikkummissjonat mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-201635.

Ir-Regolament (UE) 2019/102136 dwar il-pollutanti organiċi persistenti (POPs) jindirizza fl-
Artikolu 9(3) il-kwistjoni tal-kontaminazzjoni ta' siti mill-POPs billi jitlob lill-Kummissjoni, 
lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) u lill-Istati Membri jiskambjaw 
informazzjoni dwar siti bħal dawn. Dan l-iskambju ta' informazzjoni jinkludi siti kkontaminati 
bil-lindan.

L-UE diġà appoġġjat diversi proġetti li għandhom l-għan li jtejbu l-bażi tal-għarfien dwar il-
kontaminazzjoni bil-lindan u bl-HCH, b'mod partikolari: 

- Discovered (iffinanzjat mill-Programm LIFE37, Jannar 2014 – Ġunju 2017): mil-
laboratorju għall-għelieqi, proġett ta' dimostrazzjoni ta' rimedjazzjoni tal-ħamrija 
f'Aragon: applikazzjoni ġdida ta' ossidazzjoni kimika in situ (ISCO) għall-problema 

31 Ara pereżempju dak previst għaż-żoni affettwati fil-baċin tal-Ebro 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf
32 COM(2006) 232 final.
33 Rettifika għat-tneħħija ta' proposti tal-Kummissjoni li ma jkunux baqgħu applikabbli (Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea C 153 tal-21 ta' Mejju 2014) (2014/C 163/14).
34 Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (2019) "L-Ambjent Ewropew: L-Istat u l-Prospetti 2020".
35 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571398/IPOL_STU(2016)571398_EN.pdf
36Ir-Regolament (UE) 2019/1021 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 dwar il-pollutanti 
organiċi persistenti, ĠU L 169, 25.6.2019, pp. 45–47.
37L-istrument ta' finanzjament tal-UE għall-ambjent u l-azzjoni klimatika.

http://www.lifediscovered.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571398/IPOL_STU(2016)571398_EN.pdf
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ambjentali li fiha diversi komponenti ta' fażijiet likwidi mhux milwiema densi 
(DNAPL); 

- Surfing (iffinanzjat mill-Programm LIFE, Jannar 2019 – Ġunju 2022): ossidazzjoni 
kimika mtejba mis-surfattant biex jiġi rimedjat id-DNAPL f'Aragon; 

- Lindanet (iffinanzjat minn Interreg Europe, Awwissu 2019 – Jannar 2023): Network 
Ewropew ta' reġjuni affettwati mill-iskart tal-Lindan li jaħdmu flimkien għal ambjent 
aktar ekoloġiku bil-parteċipazzjoni tar-reġjuni ta' Aragon u Galicia; 

- POP WAT (iffinanzjat mill-Programm LIFE, Jannar 2020 – Diċembru 2023): l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' teknoloġija ta' art mistagħdra magħmula bħala l-għażla 
ta' rimedju għal siti kkontaminati bl-HCH.

Fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni bħalissa qiegħda tamministra wkoll proġett 
pilota biex tevalwa u tindirizza l-preżenza tal-lindan u tal-HCH fl-UE. L-objettivi speċifiċi ta' 
dan il-proġett pilota huma:

- biex isir inventarju dettaljat tas-siti ta' produzzjoni, id-depożiti tal-iskart, il-landfills u 
ċ-ċentri ta' trattament tal-lindan u tal-HCH fl-UE; 

- biex jassisti lill-awtoritajiet pubbliċi fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali li jħabbtu 
wiċċhom ma' kwistjonijiet b'rabta mal-lindan u l-HCH, u jipprovdilhom appoġġ, 
għarfien espert, pariri u konsulenza. 

L-inventarju preliminari diġà jinkludi diversi postijiet fi Spanja fejn l-HCH ġie prodott, 
ipproċessat, intefa' f'landfill jew inħażen, u fejn dawn l-attivitajiet ta' riskju wasslu għal 
kontaminazzjoni. Il-kuntrattur li qiegħed iwettaq il-proġett ser jgħin u jassisti wkoll lill-
awtoritajiet biex jindirizzaw il-kontaminazzjoni bil-lindan ikkawżata mill-fabbrika Inquinosa 
f'Aragon. Il-proġett pilota ser jibqa' għaddej sa Diċembru 2021 u r-riżultati ser ikunu 
disponibbli għall-pubbliku.

Fir-rigward tar-riżorsi tal-ilma, il-Kummissjoni wettqet valutazzjoni ġenerali tat-tieni pjanijiet 
ta' mmaniġġjar tal-baċini tax-xmajjar (RBMPs) skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (WFD)38. 
Fi Frar 2019, il-Kummissjoni ppubblikat ir-Rapport ta' Implimentazzjoni korrispondenti39, 
sostnut minn valutazzjonijiet għal kull Stat Membru. Il-valutazzjoni għal Spanja40 tindika 
diversi pressjonijiet fuq ir-riżorsi tal-ilma, inkluż it-tniġġis diffuż u minn punti lokalizzati. 

Fil-valutazzjoni ġenerali tagħha, il-Kummissjoni rrakkomandat li l-awtoritajiet Spanjoli 
jiddeskrivu b'mod ċar kif miżuri bażiċi u supplimentari ser jikkontribwixxu għall-kisba tal-
objettivi tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, u li jiġu identifikati s-sorsi ta' finanzjament biex tkun 
iffaċilitata l-implimentazzjoni b'suċċess ta' dawn il-miżuri. Ir-rapport jindika wkoll il-ħtieġa li 
tiżdied it-trasparenza fl-applikazzjoni tal-eżenzjonijiet tal-iskadenzi biex jintlaħqu l-objettivi 
ambjentali u l-ġustifikazzjoni tagħhom. Barra minn hekk, ir-rapport jindika li Spanja għandha 
tkompli ttejjeb il-monitoraġġ tat-tendenzi għas-sustanzi prijoritarji rilevanti kollha (inklużi l-

38 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi 
qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma, ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1-73.
39 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
40https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=MT

https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6765&docType=pdf
https://www.interregeurope.eu/lindanet/
https://cxi.tul.cz/lifepopwat/home
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=MT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=MT
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HCH u l-lindan), b'mod li jipprovdi riżoluzzjoni temporali u kopertura spazjali suffiċjenti fid-
distretti kollha tal-baċini tax-xmajjar. 

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE41 dwar l-ilma tax-xorb tipprevedi valur parametriku ta' 
0,1 μg/l għall-pestiċidi individwali kollha, inkluż il-lindan, u ta' 0,5 μg/l għat-total tal-pestiċidi 
individwali kollha individwati u kkwantifikati. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jintlaħqu dawn l-istandards. Kwalunkwe nuqqas fejn ma jintlaħqux dawn il-
valuri parametriċi għandu jiġi investigat minnufih mill-Istat Membru biex tiġi identifikata l-
kawża u għandha tittieħed azzjoni korrettiva malajr kemm jista' jkun. Id-Direttiva l-ġdida dwar 
l-ilma tax-xorb (li diġà ntlaħaq qbil dwarha fil-livell politiku42 u li ser tiġi adottata sa tmiem l-
2020) iżżomm il-valuri parametriċi eżistenti iżda ssaħħaħ id-dispożizzjonijiet għall-monitoraġġ 
u l-valutazzjoni tal-kontaminazzjoni potenzjali, u b'hekk tiżgura livell saħansitra ogħla ta' 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni hija konxja sew tal-problemi tal-kontaminazzjoni bil-lindan u bl-HCH fi 
Spanja. Hija r-responsabbiltà tal-awtoritajiet nazzjonali li jfittxu jimplimentaw u jinforzaw 
b'mod korrett il-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE u jipproteġu liċ-ċittadini u lill-ambjent mill-
effetti dannużi tal-lindan u tal-HCH. 

Madankollu, l-UE diġà għamlet disponibbli fondi konsiderevoli biex tgħin fl-indirizzar tal-
problema permezz ta' diversi proġetti li jiffokaw fuq l-ittestjar ta' tekniki ġodda ta' rimedju, l-
iskambju tal-għarfien u tal-aħjar prattiki, l-identifikazzjoni ta' siti (potenzjalment) kontaminati 
u l-assistenza lill-awtoritajiet li jaffrontaw il-kontaminazzjoni bil-lindan. 

Il-Kummissjoni ser issegwi r-rakkomandazzjonijiet tagħha (pereżempju fir-rigward tal-korpi 
tal-ilma), ser tkompli tissorvelja s-sitwazzjoni mill-qrib u ser tiżgura li l-Istati Membri 
jimplimentaw kif suppost l-acquis ambjentali tal-UE. Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
impenjat ruħha, fl-Istrateġija l-ġdida għall-Bijodiversità43, li tiżgura li sal-2030 ikun sar 
progress sinifikanti fir-rimedjar ta' siti tal-ħamrija kkontaminati u li tindirizza t-tniġġis tal-
ħamrija b'mod komprensiv u tgħin biex jiġu ssodisfati l-impenji tal-UE u dawk internazzjonali 
dwar in-newtralità tad-degradazzjoni tal-art. Dan ser jinkiseb billi tiġi aġġornata l-Istrateġija 
Tematika tal-UE dwar il-Ħamrija44 u billi jiġi adottat Pjan ta' Azzjoni ta' Tniġġis Żero għall-
arja, l-ilma u l-ħamrija. Is-siġillar tal-ħamrija u r-riabilitazzjoni ta' siti kontaminati mitluqa ser 
jiġu indirizzati wkoll fl-Istrateġija li jmiss għal Ambjent Mibni Sostenibbli. Fl-aħħar nett, 
missjoni fil-qasam tas-saħħa tal-ħamrija u tal-ikel permezz ta' Orizzont Ewropa45 ser timmira li 
ssib soluzzjonijiet għar-restawr tas-saħħa u l-funzjonijiet tal-ħamrija. 

7. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta' Lulju 2021

Petizzjonijiet 0971/2013, 2184/2014, 0694/2017, 0222/2018 u 0582/2018

41 Id-Direttiva 98/83/KE tal-Kunsill tat-3 ta' Novembru 1998 dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-
bniedem, ĠU L 330, 5.12.1998, p. 32–54.
42 It-test proviżorju huwa disponibbli hawnhekk:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CONSIL:ST_6060_2020_REV_1
43 COM(2020) 380 final.
44 L-Istrateġija Tematika dwar il-Protezzjoni tal-Ħamrija (COM(2006)231 final).
45Missjoni ta' Orizzont Ewropa dwar is-saħħa tal-ħamrija u l-ikel.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CONSIL:ST_6060_2020_REV_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:52006DC0231
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-soil-health-and-food_mt
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L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni hija konxja mill-problemi tal-lindan u tal-eżakloroċikloeżan (HCH) fl-UE. Diversi 
petizzjonijiet minn ċittadini tal-UE (582/2020, 222/2018, 694/2017, 2184/2014) u mistoqsijiet bil-
miktub minn Membri tal-Parlament Ewropew qajmu l-problema, b'mod partikolari fi Spanja. 

Bħalissa m'hemmx strument legalment vinkolanti ddedikat fil-livell tal-UE dwar il-protezzjoni 
tal-ħamrija. Fl-2006, il-Kummissjoni ressqet proposta għal Direttiva Qafas dwar il-Ħamrija46. 
Il-proposta ġiet adottata mill-Parlament Ewropew, iżda ġiet diskussa ħafna fil-Kunsill għal 
tmien snin. Minħabba l-istaġnar politiku fil-Kunsill, il-proposta ġiet irtirata mill-Kummissjoni 
fl-201447. Fin-nuqqas ta' qafas legali, l-art u l-ħamrija għadhom soġġetti għal degradazzjoni 
severa48, il-limiti tal-UE għall-kwalità tal-ħamrija u l-kontaminanti mhumiex adegwati (bħal 
fil-każ tal-pestiċidi) u l-progress tad-dekontaminazzjoni ta' siti mniġġsa għaddej wisq bil-mod.

Il-preżenza tal-lindan fil-ħamrija Ewropea hija tabilħaqq theddida kbira għas-saħħa tal-bniedem, 
għall-korpi tal-ilma, għall-ħamrija u għall-ambjent b'mod ġenerali. Dan ġie deskritt fl-istudju 
"Lindane (persistent organic pollutant)" [Mhux disponibbli bil-Malti] ikkummissjonat mill-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet (PETI) tal-Parlament Ewropew fl-201649.

Ir-Regolament (UE) 2019/102150 dwar il-pollutanti organiċi persistenti (POPs) jindirizza fl-
Artikolu 9(3) il-kwistjoni tal-kontaminazzjoni ta' siti mill-POPs billi jitlob lill-Kummissjoni, lill-
Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) u lill-Istati Membri jiskambjaw informazzjoni 
dwar siti bħal dawn. Dan l-iskambju ta' informazzjoni jinkludi siti kkontaminati bil-lindan.

L-UE diġà appoġġjat diversi proġetti li għandhom l-għan li jtejbu l-bażi tal-għarfien dwar il-
kontaminazzjoni bil-lindan u bl-HCH, b'mod partikolari: 

- Discovered (iffinanzjat mill-Programm LIFE51, Jannar 2014 – Ġunju 2017): mil-
laboratorju għall-għelieqi, proġett ta' dimostrazzjoni ta' rimedjazzjoni tal-ħamrija f'Aragon: 
applikazzjoni ġdida ta' ossidazzjoni kimika in situ (ISCO) għall-problema ambjentali li 
fiha diversi komponenti ta' fażijiet likwidi mhux milwiema densi (DNAPL); 

- Surfing (iffinanzjat mill-Programm LIFE, Jannar 2019 – Ġunju 2022): ossidazzjoni kimika 
mtejba mis-surfattant biex jiġi rimedjat id-DNAPL f'Aragon; 

- Lindanet (iffinanzjat minn Interreg Europe, Awwissu 2019 – Jannar 2023): Network 
Ewropew ta' reġjuni affettwati mill-iskart tal-Lindan li jaħdmu flimkien għal ambjent aktar 
ekoloġiku bil-parteċipazzjoni tar-reġjuni ta' Aragon u Galicia. 

- Pop Wat (iffinanzjat mill-Programm LIFE, Jannar 2020 – Diċembru 2023): l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta' teknoloġija ta' art mistagħdra magħmula bħala l-għażla ta' rimedju għal 
siti kkontaminati bl-HCH.

46 COM(2006) 232 final
47 Rettifika għat-tneħħija ta' proposti tal-Kummissjoni li ma jkunux baqgħu applikabbli (Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea, C 153 tal-21 ta' Mejju 2014) (2014/C 163/14)
48 Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (2019) "L-Ambjent Ewropew: L-Istat u l-Prospetti 2020"
49 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571398/IPOL_STU(2016)571398_EN.pdf
50Ir-Regolament (UE) 2019/1021 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 dwar il-pollutanti 
organiċi persistenti, ĠU L 169, 25.6.2019, pp. 45–47.
51L-istrument ta' finanzjament tal-UE għall-ambjent u l-azzjoni klimatika.

http://www.lifediscovered.es/
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6765&docType=pdf
https://www.interregeurope.eu/lindanet/
https://cxi.tul.cz/lifepopwat/home
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571398/IPOL_STU(2016)571398_EN.pdf
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Fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni bħalissa qiegħda tamministra wkoll proġett 
pilota biex tevalwa u tindirizza l-preżenza tal-lindan u tal-HCH fl-UE. L-objettivi speċifiċi ta' dan 
il-proġett pilota huma: 

- biex isir inventarju dettaljat tas-siti ta' produzzjoni, id-depożiti tal-iskart, il-landfills u 
ċ-ċentri ta' trattament tal-lindan u tal-HCH fl-UE; 

- biex jassisti lill-awtoritajiet pubbliċi fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali li jħabbtu 
wiċċhom ma' kwistjonijiet b'rabta mal-lindan u l-HCH, u jipprovdilhom appoġġ, 
għarfien espert, pariri u konsulenza. 

L-inventarju preliminari diġà jinkludi diversi postijiet fi Spanja fejn l-HCH ġie prodott, ipproċessat, 
intefa' f'landfill jew inħażen, u fejn dawn l-attivitajiet ta' riskju wasslu għal kontaminazzjoni. Il-
kuntrattur li qiegħed iwettaq il-proġett ser jgħin u jassisti wkoll lill-awtoritajiet biex jindirizzaw il-
kontaminazzjoni bil-lindan ikkawżata mill-fabbrika Inquinosa f'Aragon u s-sit O'Porrino f'Galicia. 
Il-proġett pilota ser jibqa' għaddej sa Diċembru 2021 u r-riżultati ser ikunu disponibbli għall-
pubbliku.

Fir-rigward tar-riżorsi tal-ilma, il-Kummissjoni wettqet valutazzjoni ġenerali tat-tieni Pjanijiet ta' 
Mmaniġġjar tal-Baċini tax-Xmajjar (RBMPs) skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma52. Fi Frar 2019, 
il-Kummissjoni ppubblikat ir-Rapport ta' Implimentazzjoni korrispondenti53, sostnut minn 
valutazzjonijiet għal kull Stat Membru. Il-valutazzjoni għal Spanja54 tindika diversi pressjonijiet 
fuq ir-riżorsi tal-ilma, inkluż it-tniġġis diffuż u minn punti lokalizzati. 

Fil-valutazzjoni ġenerali tagħha, il-Kummissjoni rrakkomandat li l-awtoritajiet Spanjoli jiddeskrivu 
b'mod ċar kif miżuri bażiċi u supplimentari ser jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi tad-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma, u li jiġu identifikati s-sorsi ta' finanzjament biex tkun iffaċilitata l-
implimentazzjoni b'suċċess ta' dawn il-miżuri. Ir-rapport jindika wkoll il-ħtieġa li tiżdied it-
trasparenza fl-applikazzjoni tal-eżenzjonijiet tal-iskadenzi biex jintlaħqu l-objettivi ambjentali u l-
ġustifikazzjoni tagħhom. Barra minn hekk, ir-rapport jindika li Spanja għandha tkompli ttejjeb il-
monitoraġġ tat-tendenzi għas-sustanzi prijoritarji rilevanti kollha (inklużi l-HCH u l-Lindan), b'mod 
li jipprovdi riżoluzzjoni temporali u kopertura spazjali suffiċjenti fid-distretti kollha tal-baċini tax-
xmajjar. Il-Kummissjoni qiegħda ssegwi dawn ir-rakkomandazzjonijiet u qiegħda tivvaluta jekk 
l-awtoritajiet Spanjoli implimentawx miżuri xierqa. Il-Kummissjoni ser tkompli timmonitorja 
l-implimentazzjoni tad-WFD fi Spanja, b'mod partikolari b'rabta ma' valutazzjoni ġenerali 
futura tat-tielet Pjanijiet ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara Spanjoli55. 

Id-Direttiva 98/83/KE56 dwar l-ilma tax-xorb tipprevedi valur parametriku ta' 0,1 μg/l għall-
pestiċidi individwali kollha, inkluż il-lindan, u ta' 0,5 μg/l għat-total tal-pestiċidi individwali kollha 
individwati u kkwantifikati. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jintlaħqu 
dawn l-istandards. Kwalunkwe nuqqas fejn ma jintlaħqux dawn il-valuri parametriċi għandu jiġi 
investigat minnufih mill-Istat Membru biex tiġi identifikata l-kawża u għandha tittieħed azzjoni 

52Id-Direttiva 2000/60/KE, ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1-73
53 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
54https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=MT
55 Il-konsultazzjoni pubblika tat-tielet Pjanijiet ta' Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara (2022–2027) għadha 
għaddejja jew dalwaqt ser tibda. Din ser tkun opportunità għall-petizzjonanti biex iqajmu tħassib dwar każijiet ta' 
tniġġis mil-lindan. https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/ 
56 Id-Direttiva 98/83/KE tal-Kunsill tat-3 ta' Novembru 1998 dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-
bniedem, ĠU L 330, 5.12.1998, p. 32–54.

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/
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korrettiva malajr kemm jista' jkun. Ir-riformulazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb57 iżżomm 
il-valuri parametriċi eżistenti iżda ssaħħaħ id-dispożizzjonijiet għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni 
tal-kontaminazzjoni potenzjali tul il-katina kollha tal-provvista tal-ilma, u b'hekk tiżgura livell 
saħansitra ogħla ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni hija konxja sew tal-problemi tal-kontaminazzjoni bil-lindan u bl-HCH fi Spanja. 
Hija r-responsabbiltà tal-awtoritajiet nazzjonali li jfittxu jimplimentaw u jinforzaw b'mod korrett il-
leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE u jipproteġu liċ-ċittadini u lill-ambjent mill-effetti dannużi tal-
lindan u tal-HCH. 

Madankollu, l-UE diġà għamlet disponibbli fondi konsiderevoli biex tgħin fl-indirizzar tal-
problema permezz ta' diversi proġetti li jiffokaw fuq l-ittestjar ta' tekniki ġodda ta' rimedju, l-
iskambju tal-għarfien u tal-aħjar prattiki, l-identifikazzjoni ta' siti (potenzjalment) kontaminati u l-
assistenza lill-awtoritajiet li jaffrontaw il-kontaminazzjoni bil-lindan. 

Il-Kummissjoni ser issegwi r-rakkomandazzjonijiet tagħha (pereżempju fir-rigward tal-korpi tal-
ilma), ser tkompli tissorvelja s-sitwazzjoni mill-qrib u ser tiżgura li l-Istati Membri jimplimentaw 
kif suppost l-acquis ambjentali tal-UE. Barra minn hekk, il-Kummissjoni impenjat ruħha, fl-
Istrateġija l-ġdida għall-Bijodiversità58, li tiżgura li sal-2030 ikun sar progress sinifikanti fir-
rimedjar ta' siti tal-ħamrija kkontaminati u li tindirizza t-tniġġis tal-ħamrija b'mod komprensiv 
u tgħin biex jiġu ssodisfati l-impenji tal-UE u dawk internazzjonali dwar in-newtralità tad-
degradazzjoni tal-art. Dan ser jinkiseb billi tiġi aġġornata l-Istrateġija Tematika tal-UE dwar il-
Ħamrija59 u billi jiġi adottat Pjan ta' Azzjoni ta' Tniġġis Żero għall-arja, l-ilma u l-ħamrija. Is-
siġillar tal-ħamrija u r-riabilitazzjoni ta' siti kontaminati mitluqa ser jiġu indirizzati wkoll fl-
Istrateġija li jmiss għal Ambjent Mibni Sostenibbli. Fl-aħħar nett, missjoni fil-qasam tas-saħħa 
tal-ħamrija u tal-ikel permezz ta' Orizzont Ewropa60 ser timmira li ssib soluzzjonijiet għar-
restawr tas-saħħa u l-funzjonijiet tal-ħamrija.

57 Id-Direttiva (UE) 2020/2184 dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, ĠU L 435, 
23.12.2020, p. 1-62.

58 COM(2020) 380 final
59 L-Istrateġija Tematika dwar il-Protezzjoni tal-Ħamrija (COM(2006) 231).
60 Missjoni ta' Orizzont Ewropa dwar is-saħħa tal-ħamrija u l-ikel.

http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:52006DC0231
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-soil-health-and-food_mt

