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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1533/2012imressqa minn Monika Pape, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar l-għargħar fid-dar tagħha minħabba problemi ta’ drenaġġ

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li xtrat dar fl-1996 f’Sülzetal fl-Istat Ġermaniż tas-Sassonja-Anhalt, issostni 
li l-bini ta’ żona industrijali ffinanzjat mill-UE fil-muniċipalità wassal għaż-żieda fil-livelli 
tal-ilma ta’ taħt l-art, li wassal għal għargħar fid-dar tagħha u ħalliet il-kantina tagħha 
mgħarrqa fl-ilma b’mod permanenti. Hija tindika li, meta l-bini industrijali nbena, xi żoni ġew 
koperti minn materjali ssiġillati kontra l-ilma, li kien ifisser li l-ilma tax-xita li ma baqax 
jgħaddi mill-ħamrija kellu jiġi ddevjat tul kanal qrib id-dar tal-petizzjonanta, li mhuwiex 
arranġament adegwat sabiex isostni l-volum tal-fluss, u jħalli l-art fejn tinsab id-dar tal-
petizzjonanta u ta’ madwar 25 dar oħra mgħarrqa fl-ilma b’mod permanenti. B’referenza 
għad-dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-ħtieġa li jiġi pprevenut id-deterjorament tal-
ħamrija, il-petizzjonanta tixtieq tkun taf jekk l-istrutturi tad-drenaġġ tal-ilma fil-muniċipalità 
tagħha jikkonformawx mal-politiki dwar il-ħamrija u l-ilma tal-Kummissjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta' Mejju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta' Diċembru 2013

Id-Direttiva dwar l-Għarar1 tkopri għarar li jseħħ permezz ta' sorsi tal-ilma ta' taħt l-art f'żoni 
identifikati bħala f'riskju ta' għarar.
L-Istati Membri għandhom bżonn jistabbilixxu pjanijiet ta' ġestjoni tar-riskju ta' għarar iffukati 
fuq il-prevenzjoni, il-protezzjoni u il-preparazzjoni sal-2015, Madankollu, id-Direttiva mhix 
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preskrittiva fir-rigward tar-riskju li għandu jiġi indirizzat, lanqas għal-livelli ta' protezzjoni 
mogħtija lill-Istati Membri.

Il-proposta għad-Direttiva Qafas għall-protezzjoni tal-Ħamrija1, adottata mill-Kummissjoni 
Ewropea fl-2006, tipprovdi għall-protezzjoni tal-funzjoni tal-ħamrija, inkluż l-assorbiment tal-
ilma mill-ħamrija. Madankollu, il-proposta hija mblukkata bħalissa fil-Kunsill u għadha qatt ma 
ġietx mgħoddija biex issir liġi.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni jiddispjaċiha ħafna dwar is-sitwazzjoni diffiċli li tinsab fiha l-petizzjonanta. 
Iżda, peress li l-Istati Membri huma responsabbli għall-istabbiliment tal-livell ta' protezzjoni tal-
għarar u f'nuqqas ta' leġiżlazzjoni tal-UE applikabbli rigward il-protezzjoni tal-ħamrija, is-
sitwazzjoni tal-petizzjonanta tista' biss tiġi rimedjata f'livell nazzjonali.

                                               
1 COM(2006)232.


