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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0274/2006 imressqa mis-Sur Geoffrey Kealty (Brittaniku), dwar
allegat ksur tad-Direttiva 91/271/KEE mill-awtoritajiet lokali f’Corbera de Llobregat 
(Katalunja, Spanja)

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Il-petizzjonant isostni li Corbera de Llobregat (Katalunja, Spanja), b’popolazzjoni ta’ madwar 
15 000 ruħ għad trid tibni sistema ta’ ġbir ta’ skart urban. Il-petizzjonant jikkunsidra li l-fatt li 
l-awtoritajiet lokali, Katalani u Spanjoli naqsu milli jsibu soluzzjoni jwassal għal ksur tad-
Direttiva 92/271/KE. Il-petizzjonant isostni li Corbera de Llobregat ma ngħatat l-ebda 
sussidju u ma kinitx inkluża f’xi proġett iffinanzjat mill-UE marbut mat-trattament ta’ l-ilma 
urban mormi. Il-petizzjonant qiegħed jitlob lill-Parlament Ewropew jinvestiga s-sitwazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar it-3 ta’ Awwissu 2006. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-25 ta’ Jannar 2007.

Sfond 

Dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni ta’ l-UE
Id-Direttiva 91/271/KEE1 dwar it-trattament ta’ l-ilma urban mormi 
L-Artikolu 5(1) jitlob li l-Istati Membri jidentifikaw zoni sensittivi.

L-Artikolu 3 jgħid li:

                                               
1 ĠU L 135, 30.05.1991, p. 40.
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"Għall-ilma urban mormi li jispiċċa f’ilmijiet li huma meqjusa bħala 'zoni sensittivi' kif 
imfisser skond l-Artikolu 5, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu pprovduti sistemi ta’ 
ġbir sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 1998 għal agglomerazzjonijiet ta’ aktar minn 
10,000 e.p. 

Fejn it-twaqqif ta’ sistemi ta’ ġbir ma jkunx iġġustifikat jew għaliex dan ma jkun jipprovdi l-
ebda benefiċċju ambjentali jew għaliex ikun jinvolvi spiża eċċessiva, għandhom jintużaw 
sistemi individwali jew sistemi adatti oħra li jkunu jissodisfaw l-istess livell ta’ protezzjoni 
ambjentali."

Il-klassifikazzjoni ta’ zona sensittiva skond id-Direttiva 91/271/KEE

Fl-2002, ix-xmara Llobregat ġiet ikklassifikata1 bħala zona sensittiva (mis-sors tagħha sa Sant 
Feliu de Llobregat).

Skond l-informazzjoni ġeografika2 l-agglomerazzjoni ta’ Corbera de Llobregat tinsab fil-
catchment area tax-xmara Llobregat aktar 'il fuq minn Sant Feliu de Llobregat.

Każijiet ta’ ksur pendenti 

Il-Kummissjoni nediet żewġ proċeduri "orizzontali" (jiġifieri għall-pajjiż kollu) ta’ ksur 
kontra Spanja għall-ksur ta’ l-Artikoli 3, 4 u 5 tad-Direttiva. Dawn ikopru numru kbir ta' 
agglomerazzjonijiet Spanjoli. L-agglomerazzjoni ta’ Corbera de Llobregat qatt ma kienet 
irrappurtata mill-awtoritajiet Spanjoli fil-kuntest ta’ l-eżerċizzji ta’ rappurtaġġ immexxija 
mill-Kummissjoni skond id-Direttiva 91/271/KEE u għalhekk m’hijiex inkluża f’dawn il-
proċeduri.

Il-Petizzjoni 

Il-petizzjonant isostni li l-agglomerazzjoni ta’ Corbera de Llobregat tlaħħaq għal aktar minn 
15,000 abitant u m’hijiex mgħammra b’sistema ta’ ġbir skond ir-rekwiżiti tad-Direttiva. 
Huwa jirrapporta li nofs l-agglomerazzjoni għadha qegħda tuża tankijiet settiċi. 
Huwa jqis li l-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali naqsu milli jimplimentaw id-Direttiva 
91/271/KEE.
Huwa jsemmi li l-agglomerazzjoni ma kinitx inkluża fil-programm ta’ implimentazzjoni 
għad-Direttiva u qatt ma bbenefikat minn xi sussidju ta’ l-UE.

Kummenti mill-Kummissjoni 

Sa minn Diċembru 2005 kienet għaddejja korrispondenza bejn il-petizzjonant u l-
Kummissjoni. 

Fl-ittri tagħha datati l-20 ta’ Frar 2006 u t-3 ta’ April 2006 (ara d-dokumenti mehmuża), il-

                                               
1 Riżoluzzjoni MAB/124/2002 ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ Katalunja tal-11 ta’ Jannar 2002.
2 CCM2 (Catchment Characterisation and Modelling) minn JRC – L-Istitut għall-Ambjent u s-Sostenibbiltà 

(IES) – Verżjoni 0.3.
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Kummissjoni għarrfet lill-petizzjonant dwar diversi punti imqajma fil-petizzjoni:

- Dwar it-traspożizzjoni tad-Direttiva skond l-Artikolu 19: Il-Kummissjoni bħalissa qegħda 
tagħmel reviżjoni tat-traspożizzjoni minn Spanja.

- Dwar in-nuqqas ta’ preżenza ta’ Corbera de Llobregat mill-programm ta’ implimentazzjoni 
tad-Direttiva skond l-Artikolu 17: Dan huwa marbut mal-fatt li l-informazzjoni pprovduta 
f’dan il-programm hi miġbura fuq livell nazzjonali u għaldaqstant minnha wieħed ma jistax 
jiġbor informazzjoni dettaljata fuq l-agglomerazzjoni.

- Dwar il-fondi ta’ l-UE għal proġetti marbuta mat-trattament ta’ l-ilma urban mormi, il-
Kummissjoni tista’ tgħarraf lill-Kumitat li l-agglomerazzjoni ta’ Corbera de Llobregat rċeviet 
kontribuzzjoni ta’ 50% ta’ 750 000 Euro mill-Fond għall-Iżvilupp Reġjonali Ewropew għal 
proġett imsejjaħ "Colector de Corbera".

- Dwar is-sistema ta’ ġbir eżistenti, u b’referenza wkoll għas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja 
C-119/02 (Il-Kummissjoni vs Ir-Repubblika Griega), il-Kummissjoni hija ta’ l-opinjoni li n-
nuqqas ta’ sistema ta’ ġbir jew l-użu ġeneralizzat tat-tankijiet settiċi jikkostitwixxi ksur ta’ l-
Artikolu 3 tad-Direttiva.

Konklużjoni 

Il-Kummissjoni ser tieħu l-miżuri meħtieġa biex tinkludi l-agglomerazzjoni ta’ Corbera de 
Llobregat fil-kuntest ta' proċeduri kurrenti jew ġodda ta’ ksur ta' l-Artikolu 3 tad-Direttiva 
91/271/KEE. Dokumenti mehmuża:

1. Ittra mill-Kummissjoni lis-Sur Kealty datata l-20 ta’ Frar 2006 (D(2006)3214)
2. Ittra mill-Kummissjoni lis-Sur Kealty datata t-3 ta’ April 2006 (D(2006)5465).

4. Tweġiba kumplimentari mill-Kummissjoni, li waslet nhar is-7 ta’ Mejju 2007.

Sfond 

Fil-passat il-petizzjonant kien kiteb b’mod parallel lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-
Parlament Ewropew kif ukoll lill-Kummissjoni Ewropea. Konsegwentement, il-Kummissjoni 
wieġbet kemm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet kif ukoll lis-Sur Kealty direttament, skond l-
obbligi istituzzjonali tagħha u skond il-Kodiċi ta’ Kondotta għal Imġiba Amministrattiva 
Tajba.

Il-qafas legali tad-Direttiva 91/271/KEE dwar it-trattament ta’ l-ilma urban mormi1, huwa 
stabbilit fil-komunikazzjoni mibgħuta mill-Kummissjoni f’Ottubru 2006.

Informazzjoni addizzjonali pprovduta mill-petizzjonant 

L-aħħar ittra mibgħuta mis-Sur Kealty lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament
Ewropew, tas-27 ta’ Frar 2007, flimkien ma’ l-ittri mibgħuta lill-Kummissjoni fil-15 ta’ 

                                               
1 ĠU L 135, 30.5.1991, p. 40-52
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Diċembru 2006 u fil-5 ta’ Marzu 2006, qajmu diversi kwistjonijiet:-

- il-validità ta’ l-iżvilupp u l-permessi tal-bini li jmorru lura għas-snin 60, 70 u 80;
- l-iffinanzjar ta’ sistema ta’ drenaġġ kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell 

Ewropew (Fond għall-Iżvilupp Reġjonali Ewropew);
- l-allegat nuqqas ta’ konformità minn Spanja għad-dispożizzjonijiet ewlenin tad-Direttiva 

91/271/KEE, b’mod partikolari l-Artikoli 3, 4, 17 u 19, id-daqs tal-post ta’ l-istabbiliment 
ta’ Corbera de Llobregat u postijiet ta’ stabbiliment fil-qrib; l-azzjoni ta’ infurzar 
implimentata;

- il-metodi tekniċi-finanzjarji ta’ l-organizzazzjonijiet fi Spanja (‘Juntas de compensación’).

Kummenti mill-Kummissjoni

Il-validità ta’ l-iżvilupp u l-permessi tal-bini li jmorru lura għas-snin 60, 70 u 80

Il-petizzjonant jirreferi għal permessi ta' żvilupp li ngħataw mill-awtoritajiet lokali fis-
sittinijiet u s-sebgħinijiet u għal permess tal-bini li ngħata lilu fl-1989 għad-dar tiegħu stess (li 
jinkludi l-użu ta’ tank settiku bħala mezz għar-rimi ta’ l-ilma). Id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 91/271/KEE għall-ġbir u t-trattament ta’ l-ilma mormi japplikaw kemm għal sistemi 
ta' trattament ta’ l-ilma mormi privati kif ukoll dawk pubbliċi. Minħabba li fiż-żmien ta’ l-
adozzjoni, parti biss mill-ġbir u t-trattament ta’ l-ilma mormi kienet konformi ma' l-għanijiet 
tad-Direttiva, kien jidher ċar li kien hemm bżonn ta’ ippjanar u investiment konsiderevoli, 
iżda wkoll permessi u kunsensi derogatorji maħruġa mill-awtoritajiet responsabbli fl-Istati 
Membri. Madankollu, id-Direttiva ma tinterferixxix mal-metodi organizzattivi ta’ l-Istati 
Membri, bħar-responsabbiltà organizzattiva għall-ġbir u t-trattament ta’ l-ilma mormi. Skond 
il-prinċipju tas-sussidjarjetà, dan jitħalla f’idejn l-Istati Membri.

L-iffinanzjar tas-sistema ta’ drenaġġ fuq livell nazzjonali u Ewropew 

It-Trattat jistipula l-prinċipju ta' “min iniġġes iħallas” (Artikolu 175(2)), u li hija r-
responsabbiltà ta’ l-Istati Membri li jiffinanzjaw u jimplimentaw il-politika ambjentali
(Artikolu 175(4)), mingħajr preġudizzju għal ċerti miżuri ta’ natura Komunitarja. Dawn il-
miżuri ta’ natura Komunitarja kienu, kemm fil-passat, kif ukoll tul il-perjodu 2007-2013, 
adottati mir-Regolamenti dwar il-Fond ta’ Koeżjoni u mill-Fond Ewropew ta’ l-Iżvilupp 
Reġjonali. Madankollu, dawn l-istrumenti ta’ ffinanzjar tal-Komunità għandhom bħala 
benefiċjarji primarji lill-Istati Membri, u l-Istati Membri għandhom id-dritt u r-responsabbiltà 
li jagħżlu – skond l-eliġibbiltà – il-prijoritajiet u l-proġetti tagħhom. Is-Sur Kealty diġà rċieva 
informazzjoni dwar l-istrumenti ta’ ffinanzjar tal-Komunità f’ittra mill-Kummissjoni ta’ l-20 
ta’ Frar 2006. 

L-allegazzjoni li Spanja naqset milli timxi b’mod konformi mad-dispożizzjonijiet ewlenin 
tad-Direttiva 91/271/KEE, b’mod partikolari l-Artikoli 3, 4, 17 u 19, id-daqs taz-zona ta’ l-
istabbiliment ta’ Corbera de Llobregat u postijiet oħra ta’ stabbiliment fil-qrib; ittieħdet 
azzjoni ta’ infurzar. 

Kif stabbilit fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni li ħarġet aktar kmieni dwar il-petizzjoni 
274/2006, il-Kummissjoni nediet proċeduri ta’ ksur kontra Spanja talli din ma kkonformatx 
mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 91/271/KEE. L-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant 
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dwar id-daqs taz-zona ta’ l-istabbiliment (‘agglomerazzjoni’) ta’ Corbera de Llobregat kienet 
integrata f’din il-proċedura ta’ ksur, u dan espanda l-firxa tal-proċedura tal-ksur għal Corbera. 
F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-ilmenti miċ-ċittadini kif ukoll il-
petizzjonijiet ħafna drabi jintużaw fil-kuntest tal-proċeduri ta' ksur. Is-Sur Kealty kien 
infurmat b'dan permezz ta' ittra tat-3 ta’ April 2006.

Fl-irwol tagħha ta’ Gwardjana tat-Trattat, il-Kummissjoni ser tmexxi l-proċeduri ta’ ksur 
neċessarji. 

Fir-rigward tad-Direttiva 91/271/KEE, din ġiet ippubblikata fil-lingwi uffiċjali kollha tal-
Komunità fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea u hija disponibbli wkoll fuq l-internet. 
Madankollu, bħal fil-każ tad-direttivi kollha, hija indirizzata lill-Istati Membri u 
konsegwentement titlob traspożizzjoni f’leġiżlazzjoni nazzjonali. Il-pubblikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni nazzjonali hija r-responsabbiltà ta' l-Istati Membri. 

Metodi tekniċi-finanzjarji ta’ l-organizzazzjonijiet fi Spanja (‘Juntas de compensación’).

Il-petizzjonant jgħid li huwa jqis il-metodi organizzattivi fil-Katalunja fuq il-ġbir u t-
trattament ta' l-ilma mormi (diviżjoni tar-responsabbiltajiet bejn l-Aġenzija Katalana ta’ l-
Ilma u l-‘juntas de compensación’ lokali) bħala inadegwati, u qiegħed jitlob għal intervent 
sabiex din is-sitwazzjoni tinbidel. 

Id-Direttiva 91/271/KEE tistabbilixxi rekwiżiti ċari u mhux ambigwi għall-ġbir u t-trattament 
ta' l-ilma mormi, u l-Kummissjoni, bħala l-Gwardjana tat-Trattat, qegħda tieħu l-azzjoni ta’ 
infurzar neċessarja. Madankollu, l-organizzazzjoni teknika-finanzjarja, kemm jekk fuq livell 
lokali, reġjonali jew nazzjonali, hija r-responsabbiltà biss ta' l-Istati Membri, b’ħarsien tal-
prinċipju tas-sussidjarjetà. Konsegwentement, ma hemm ebda bażi legali biex il-Kummissjoni 
tintervjeni direttament.

Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni 

Il-Kummissjoni, bħala l-Gwardjana tat-Trattat, ħadet il-passi meħtieġa biex tinforza d-
Direttiva 91/271/KEE fi Spanja u ser tkompli tagħmel dan. L-informazzjoni pprovduta 
direttament mill-petizzjonant lill-Kummissjoni, u li ssir referenza għaliha fil-petizzjoni, ġiet 
integrata f’dawn il-passi ta' infurzar.

5. Tweġiba kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet nhar is-17 ta' April 2008.

Sa minn April 2006, kien hemm korrispondenza estensiva bejn il-petizzjonant u l-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew; fl-istess ħin il-petizzjonant avviċina wkoll lill-
Kummissjoni direttament. 

Il-petizzjonant u rappreżentant ta’ l-awtoritajiet Spanjoli attendew għal laqgħa tal-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet nhar it-13 ta' Settembru 2007. 

Il-kwistjonijiet ta’ tħassib tal-petizzjonant fir-rigward tad-Direttiva 91/271/KEE dwar it-
Trattament ta’ l-Ilma Urban Mormi huma:
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- il-ksur ta' l-obbligi fil-ġbir ta’ l-ilma urban mormi
- it-traspożizzjoni inadegwata fil-leġiżlazzjoni Spanjola 

Fit-13 ta’ Settembru, il-petizzjonant ipprovda diversi biċċiet ta’ informazzjoni ("l-istqarrija ta’
Geoffrey John Kealty", dokument tal-kamra u rapport "informe por John Kealty and Rosa 
Ibanez Julve"). Fi stadju aktar tard, huwa pprovda lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet bi tliet 
dokumenti addizzjonali (datati t-18 ta' Novembru 2007, it-2 ta' Diċembru 2007 u s-16 ta' 
Diċembru 2007).

L-awtoritajiet Spanjoli bagħtu ittra lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet (datata s-16 ta’ Ottubru 
2007).  

Il-Kummissjoni issa għandha l-kummenti li ġejjin x'tagħmel. Il-lokazzjoni tad-dar tal-
petizzjonant hija kruċjali biex jiġi deċiż jekk din taqax fi ħdan l-iskop tad-direttiva: il-
lokazzjoni fi ħdan agglomerazzjoni u d-daqs ta’ dik l-agglomerazzjoni. 

a) Fil-qafas ta' każ ta’ ksur orizzontali kontra Spanja (li fih il-Kummissjoni introduċiet lil
Corbera de Llobregat bħala riżultat tal-petizzjoni), l-awtoritajiet Spanjoli rrappurtaw li d-daqs 
ta’ l-agglomerazzjoni ta’ Corbera de Llobregat hija ta’ 2,567 e.p. Id-daqs imsemmi mill-
petizzjonant huwa aktar minn 15,000 e.p.;

b) L-informazzjoni mibgħuta sa issa lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet ma tippermettix li ssir 
evalwazzjoni tal-lokazzjoni eżatta tad-dar tal-petizzjonant. Lanqas tfittxija fuq l-internet1 ma 
tipprovdi riżultati konklużivi.  

L-ittra mill-awtoritajiet Spanjoli tirrikapitola t-traspożizzjoni tad-Direttiva 91/271/KEE fuq 
livell nazzjonali u reġjonali. Din l-ittra tgħid li l-kwistjoni ta' l-urbanizzazzjoni hija indirizzata 
(f'ordni ta' prijorità) permezz tal-PSARU (Programmi ta’ sistemi ta’ drenaġġ għall-ilma urban 
mormi). Huwa rrapportat li l-urbanizzazzjoni fejn qed jgħix il-petizzjonant issa hija marbuta 
ma’ kollettur kbir ("collector en alta") marbut ma’ l-impjant tat-trattament ta’ l-ilma urban 
mormi ta' Sant Feliu de Corberat. Madankollu, il-permess għall-konnessjoni huwa nieqes. 

Il-petizzjonant jikkonferma li s-sistema tal-ġbir hija eżistenti fl-urbanizzazzjoni tiegħu 
("collector en baja") iżda jikkontesta li l-kollettur ewlieni ("collector en alta") huwa komplet, 
minħabba li 3 pompi għadhom neqsin.   

Skond il-petizzjonant, l-Artikolu 2(5) tad-Direttiva dwar id-definizzjoni tas-sistema tal-ġbir 
m’huwiex traspost kif suppost fid-Digriet-Liġi Spanjol Nru. 11/95.

Il-Kummissjoni eżaminat il-konformità tat-traspożizzjoni ta’ l-imsemmija definizzjoni fil-
leġiżlazzjoni reġjonali mingħajr ma identifikat xi ksur probabbli tal-Liġi tal-Komunità. 

Il-Kummissjoni ser tkompli tmexxi l-każ ta’ ksur orizzontali pendenti kontra Spanja sabiex 
tiżgura li d-dispożizzjonijiet kollha tad-Direttiva 91/271/KEE ikunu konformi u mbagħad 
tkun tista’ tagħmel inkjesti fir-rigward tal-lokazzjoni eżatta tad-dar tal-petizzjonant ġewwa

                                               
1  www.mapsgoogle.com, www.mappy.com, www.viamichelin.fr
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Corbera de Llobregat. Hija ser terġa’ lura għand il-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
b'informazzjoni kumplimentari.

6. Tweġiba kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-10 ta’ Ġunju 2008.

Il-qalba tal-petizzjoni hija lment dwar in-nuqqas ta’ ġbir u trattament operattiv ta’ l-ilma 
mormi f’zona ta’ stabbiliment partikolari tal-muniċipalità ta’ Corbera de Llobegat (Spanja). 
Marbuta ma’ dan il-fatt ewlieni kienet l-informazzjoni dwar il-validità ta’ l-iżvilupp u 
permessi tal-bini li jmorru lura għas-snin 60, 70 u 80, l-iffinanzjar tas-sistema tad-drenaġġ 
kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew, it-traspożizzjoni legali formali tad-
Direttiva 91/271/KEE fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, u metodi tekniċi u finanzjarji ta’ l-
organizzazzjonijiet fi Spanja (katusi tad-drenaġġ iddisinjati, mibnija u mħaddma minn korpi 
differenti - Catalan Waters, Juntas de compensación). 

Għat-talba tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet, il-Kummissjoni evalwat dawn il-kwistjonijiet 
b’mod komprensiv u rrispondiet b’diversi komunikazzjonijiet, bl-aktar riċenti fosthom imorru 
lura għal Jannar 2008.

Fl-aħħar komunikazzjoni tagħha lill-kumitat ta’ Jannar 2008, il-Kummissjoni impenjat ruħha 
li tidentifika l-lokazzjoni eżatta tad-dar tal-petizzjonant fi ħdan il-muniċipalità ta’ Corbera de 
Llobregat. Jirriżulta li r-raġuni għall-inċertezza li kien hemm aktar kmieni hija l-użu mill-
edituri tal-mapep ta’ żewġ ismijiet differenti għall-istess triq: "Calle de la Federación AAPP" 
u "Calle Salvador Dalí". Wara din il-kjarifika, il-Kummissjoni tista’ tikkonferma li d-dar tal-
petizzjonant tinsab fi ħdan dik li d-Direttiva 91/271/KEE, dwar it-trattament ta’ l-ilma urban 
mormi1, tiddefinixxi bħala 'agglomerazzjoni'2, u li, għalhekk, din iz-zona ta’ stabbiliment 
partikolari hija koperta mill-obbligi ta’ l-Artikoli 3 u 4 ta’ dik id-direttiva. Skond l-
informazzjoni pprovduta lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet mill-awtoritajiet Spanjoli, l-
eċċezzjonijiet possibbli ta’ l-aħħar sentenza ta’ l-Artikolu 3(1)3 ma kinux ikkunsidrati f’dan il-
każ. 

Il-Kummissjoni fliet l-informazzjoni sottomessa mill-petizzjonant b’reqqa kbira:

1. Fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni sottomessa fil-petizzjoni, il-Kummissjoni fetħet proċedura 
legali ta’ ksur kontra Spanja għal konformità insuffiċjenti mad-Direttiva 91/271/KEE fl-
agglomerazzjoni ta' Corbera de Llobregat; 

2. Fil-korrispondenza mal-Kummissjoni, il-petizzjonant qajjem dubji dwar il-kompletezza 
tat-traspożizzjoni formali. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tixtieq tagħmel enfasi fuq dan 
li ġej:

                                               
1 ĠU L 135, 30.5.1991, p. 40-52
2 Artikolu 2(4) tad-Direttiva 91/271/KEE: 'agglomerazzjoni' tfisser: zona fejn il-popolazzjoni u/jew l-attivitajiet 
ekonomiċi huma kkonċentrati biżżejjed għall-ilma urban mormi li jrid jinġabar u jiġi kkontrollat f’impjant ta’ 
trattament ta’ l-ilma urban mormi jew f’punt ta’ rimi finali. 
3 L-aħħar sentenza ta’ l-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 91/271/KEE: Meta l-istabbiliment ta’ sistema tal-ġbir 
m’huwiex ġustifikat jew minħabba li ma jipproduċi ebda benefiċċju ambjentali jew inkella minħabba li jkun 
jinvolvi spiża eċċessiva, għandhom jintużaw sistemi individwali jew sistemi oħrajn xierqa li jiksbu l-istess livell 
ta' protezzjoni ambjentali.
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a. Skond l-Artikolu 240 tat-Trattat, direttiva hija "kontraenti, f’dak li għandu x’jaqsam 
mar-riżultat li jrid jinkiseb, iżda għandha tħalli l-għażla tal-forma u l-metodi f’idejn 
l-awtoritajiet nazzjonali";

b. L-atti ta’ traspożizzjoni minn Spanja, Real Decreto-ley 11/1995 u Decreto-ley 
509/1996, ikkomplimentaw leġiżlazzjoni diġà eżistenti dwar l-obbligu tal-
muniċipalitajiet li jipprovdu l-ġbir tad-drenaġġ (Liġi Ġenerali li Tirregola l-Gvern 
Lokali 7/1985 ('Reguladora de las Bases de Régimen Local", artikolu 26) 
b’referenza speċifika għal din il-leġiżlazzjoni diġà eżistenti fil-preambolu għar-Real 
Decreto-ley 11/1995).

3. Rigward l-elementi l-oħrajn fil-petizzjoni, il-Kummissjoni spjegat f'komunikazzjonijiet 
preċedenti li ma hemm ebda bażi legali biex il-Kummissjoni tintervjeni. 
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