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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0500/2013, imressqa minn Wolfgang Diesel, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar il-bini obbligatorju u l-ħlas għal impjant bijoloġiku għall-
ilma mormi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li l-gvern ta’ Thuringia qed jimponilu li jibni impjant bijoloġiku għall-
ilma mormi bi spejjeż tiegħu. Skont il-petizzjonant, din hija konsegwenza tal-
implimentazzjoni ta’ Direttiva Ewropea fil-Ġermanja. Huwa rtirat u martu hija diżabbli u ma 
tistax taħdem. Huwa ma jiflaħx iħallas għal tali impjant u jqis li l-ħtieġa għall-bini tiegħu hija 
inkompatibbli mal-kundizzjonijiet soċjali li taħtha għandha tiġi implimentata l-politika 
ambjentali. Il-petizzjonant ma jifhimx ukoll għaliex il-familji, li huma responsabbli biss għal 
5 % tat-tniġġis tal-ilma, huma trattati bi ħruxija sproporzjonata meta mqabbla mal-industrija li 
hija responsabbli għal 95 % tat-tniġġis. Barra minn hekk, skont il-petizzjonant, standards 
doppji jinsabu fl-azzjoni, minħabba li belt bħal Wilhelmshaven tarmi l-effluwent tagħha dirett 
fil-baħar mingħajr ma dan jiġi trattat. Fil-fehma tiegħu l-miżuri meħuda minn Thuringia huma 
kontra l-prinċipju ta’ trattament ugwali taċ-ċittadini fl-UE u mad-drittijiet tiegħu skont il-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2014
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Id-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi (UWWTD)1 tapplika għall-
agglomerazzjonijiet ta’ aktar minn 2 000 abitant.  Skont l-Art. 3 tal-UWWTD eżenzjoni mill-
ġbir tal-ilma mormi hija possibbli biss “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”.  F’każijiet bħal dawn għandhom jintużaw sistemi individwali jew 
sistemi adattati oħra (IAS) li jilħqu l-istess livell ta’ protezzjoni ambjentali.

L-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu taqa’ taħt il-kompetenza tal-Istati Membri. Abbażi tal-
liġijiet nazzjonali u reġjonali applikabbli f’Thuringia, ir-regoli dwar l-obbligi legali għall-
familji u r-rekwiżiti tekniċi fir-rigward tal-IAS huma ppromulgati mill-awtoritajiet lokali 
(bordijiet tad-drenaġġ, muniċipalitajiet u awtoritajiet tal-ilma). L-ispiża għall-bini ta’ IAS 
tiddependi ħafna fuq dawn ir-rekwiżiti minimi. Għalhekk il-Petizzjonant jingħata parir li 
jikkuntattja lill-awtorità lokali biex tinstab soluzzjoni. Il-Kummissjoni tista’ tintervjeni biss 
jekk il-liġi prevalenti f’Thuringia tkun qed tikser il-liġi tal-UE. Il-Kummissjoni m’għandha l-
ebda informazzjoni li tindika tali ksur.

Jista’ jkun possibbli għall-awtorità kompetenti li tapplika l-iskeda ta’ żmien estiża skont id-
WFD skont il-ġustifikazzjoni xierqa tagħha stabbilita b’mod trasparenti fit-tieni ċiklu tal-pjan
ta’ mmaniġġjar tal-baċin tax-xmara. Il-petizzjonant huwa mistieden isaqsi dwar din il-
possibbiltà mal-awtorità kompetenti.

Fir-rigward tal-kumment tal-Petizzjonant dwar is-sitwazzjoni f’Wilhelmshaven, abbażi tal-
aħħar informazzjoni disponibbli, is-sistema tat-trattament tal-ilma mormi għall-
agglomerazzjoni tikkonforma bis-sħiħ mal-UWWTD.

Konklużjoni

Minbarra s-sitwazzjoni finanzjarja u soċjali deskritta tal-Petizzjonant, li ma tistax tiġi 
vvalutata, il-Kummissjoni ma tistax tidentifika ksur tal-leġiżlazzjoni Ewropea (UWWTD) 
abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-Petizzjonant. Regoli applikabbli dwar ir-rekwiżiti 
minimi tal-IAS jaqgħu taħt il-kompetenza tal-awtoritajiet lokali f’Thuringia.  Il-Petizzjonant 
jista’ jindirizza lill-qrati reġjonali jew nazzjonali biex jipproteġi l-interessi tiegħu u jinfurza d-
drittijiet tiegħu.
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