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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1801/2008, imressqa minn Andreas Ludwig ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, f’isem L-Inizjattiva taċ-Ċittadini ta’ Horka, dwar il-bini ta’ 
impjant ta’ purifikazzjoni tal-ilma

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li fin-nuqqas ta’ purifikazzjoni ċentrali tal-ilma, iċ-ċittadini setgħu, sa 
mill-2007, jagħżlu li jinstallaw impjanti ta’ purifikazzjoni tal-ilma fuq skala żgħira jew li 
jtejbu l-faċilitajiet eżistenti. Id-deċiżjoni bejn iż-żewġ għażliet kellha tkun abbażi ta’ analiżi 
ekonomika tul perjodu ta’ 25 sena. Fil-komun żgħir ta’ Horka, id-diriġenti tal-impjant ta’ 
provvista ta’ ilma ZVA Rothenburg għażlu li jestendu l-purifikazzjoni ċentrali tal-ilma, 
għalkemm il-ministru responsabbli kien approva purifikazzjoni deċentralizzata. Madwar 80 % 
tar-residenti ta’ Horka ivvutaw u għażlu s-sistema deċentralizzata. Iċ-ċittadini ma setgħux 
jeżaminaw l-analiżi komparattiva. L-għażla ċentralizzata kien imposta, sostnuta b’1.2 miljuni 
ewro ta’ sussidji tal-UE, b’kollox għal spiża ta’ 2.5 miljuni. Il-petizzjonant jgħid li l-għażla 
deċentralizzata setgħet titlesta b’nofs dik l-ispiża. Jistaqsi jekk dan hux konformi mad-
Direttiva 2000/60/KE dwar il-politika tal-ilma. Jgħid ukoll li l-UE waqfet tagħti sussidji għall-
proġetti ta’ din ix-xorta kmieni fl-2007, u li sar użu ħażin mill-fondi, possibilment 
b’konsegwenzi finanzjarji serji għaċ-ċittadini tal-popolazzjoni ta’ Horka li dejjem qed tiċkien. 
Jitlob li ssir inkjesta dwar il-legalità tal-azzjoni meħuda minn ZVA Rothenburg, bħala riżultat 
tagħha residenti f’Horka kienu mġiegħlin li jikkonnettjaw mal-impjant ċentralizzat tal-
purifikazzjoni tal-ilma.

2. Ammissibilità

Iddikkjarata ammissibbli fis-7 ta' April 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).



PE429.607v01-00 2/3 CM\792155MT.doc

MT

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Ottubru 2007.

Il-Petizzjoni

Il-petizzjoni tqajjem kwistjonijiet dwar il-kollezzjoni u t-trattament tal-ilma mormi fil-
muniċipalità ta' Horka (Reġjun tas-Sassonja, Ġermanja). 

Il-petizzjonant
- jopponi l-kollezzjoni tal-ilma mormi f’sistema tad-drenaġġ u t-trattament ċentralizzat 

tiegħu f'impjant ta’ trattament tal-ilma mormi li jinsab ġewwa Rothenburg/Oberlausitz;
- jitlob li jittieħed approċċ deċentralizzat għat-trattament tal-ilma mormi f'impjanti 

individwali ta’ trattament, u;
- jallega li l-kollezzjoni pjanata u t-trattament ċentralizzat jikkontradixxu d-Direttiva ta’

Qafas tal-Ilma.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-liġi tal-UE dwar l-ilma, min-naħa waħda, tistabbilixxi objettivi għall-kollezzjoni u t-
trattament tal-ilma mormi f'zoni abitati kbar (Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban 
Mormi1) u min-naħa l-oħra, tistabbilixxi objettivi għall-kwalità tal-ilmijiet kollha (xmajjar, 
għadajjar, ilma ta’ taħt l-art, u ilmijiet kostali (Direttiva ta’ Qafas tal-Ilma2).

Id-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi bħala regola tkopri biss zoni abitati 
(‘agglomerazzjonijiet’) b’iktar minn 2 000 abitant jew l-ekwivalenti fi tniġġis minħabba l-
ilma mormi (‘ekwivalenti ta’ popolazzjoni’). Agglomerazzjonijiet iżgħar taħt dan il-limitu 
huma koperti biss jekk tkun qed topera sistema ta’ kollezzjoni tal-ilma mormi. Titħalla fid-
diskrezzjoni tal-Istati Membri l-għażla dwar jekk zoni abitati li jaqgħu f’dan il-qasam ta’ 
applikazzjoni jiġux servuti minn sistema waħda jew iktar ta’ kollezzjoni u/jew impjanti ta’
trattament. Il-kollezzjoni u t-trattament tal-ilma mormi f'zoni abitati (‘agglomerazzjonijiet’) li 
ma jaqgħux fil-qasam ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva u tad-djar individwali huma
responsabilità esklussiva tal-Istati Membri. 

Il-muniċipalita ta’ Horka tikkonsisti minn tliet zoni abitati separati (‘agglomerazzjonijiet’ fis-
sens tad-Direttiva) (Horka, Biehain u Mückenhain), b’total ta’ inqas minn 2,000 abitant3. 
Skont l-informazzjoni disponibbli, iz-zoni abitati ta’ Horka m’għandhomx sistema ta’
kollezzjoni. Minħabba d-daqs żgħir tagħhom u n-nuqqas ta’ sistema ta’ kollezzjoni, huma ma 
jaqgħux fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi.

                                               
1 Direttiva 91/271/KEE, ĠU L135 tat-30.5.1991:
2 Direttiva 2000/60/KE, ĠU L327 tat- 22.12.2000; għanijiet ambjentali - Artikolu 4 u Anness V; programm ta' 
miżuri - Artikolu 11; informazzjoni u konsultazzjoni mal-pubbliku – Artikolu 14;
3 Uffiċċju għall-Istatistika ta’ Sassonja 
http://www.statistik.sachsen.de/21/02_02/02_02_06v_tabelle.asp: numru ta’ abitanti tal-
muniċipalita ta’ Horka: 1970 abitant (31.12.2007); 1948 abitant (31.12.2008).
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Id-Direttiva ta’ Qafas tal-Ilma tistabbilixxi objettivi vinkolanti għall-kwalità tal-ilma (‘stejtus 
tajjeb tal-ilma’ bħala regola sal-2015), iża tħalli l-għażla tal-miżuri sabiex jintlaħaq dan l-għan 
f'idejn l-Istati Membri. Kwalunkwe sett ta’ miżuri li bih jista’ jintlaħaq dan l-għan huwa 
f’konformità ma’ din id-Direttiva. Id-Direttiva ma tistipulax jekk l-ilma mormi f'zona abitata 
partikolari (li ma taqax fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma 
Urban Mormi) għandux jinġabar u jiġi trattat permezz ta’ approċċ ċentralizzat jew 
deċentralizzat. Il-pjanijiet u l-programmi użati sabiex jintlaħqu l-għanijiet ambjentali 
għandhom jiġu żviluppati wara konsultazzjoni wiesgħa mal-pubbliku u għandhom jiġu 
finalizzati sat-22 ta’ Diċembru 2009. 

Rigward l-allegazzjonijiet tal-petizzjonant dwar l-utilizazzjoni ħażina tal-fondi mill-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (ERDF) fil-kostruzzjoni tas-sistema tad-drenaġġ ta’
Honka, huwa importanti li jingħad illi r-responsabilità għall-għażla ta’ proġetti, l-
aċċettazzjoni u l-eżaminazzjoni tal-applikazzjonijiet, l-allokazzjoni tal-fondi skont il-
programm operazzjonali rilevanti u l-assigurazzjoni ta’ konformità kemm mal-liġi Ewropeja u 
kemm ma’ dik nazzjonali taqa’ esklussivament f’idejn l-awtorita ta’ ġestjoni fir-reġjun 
konċernat. 

Skont l-informazzjoni provduta mill-awtorità ta’ ġestjoni għall-Programm Operazzjonali 
Sassonu (Ministeru Sassonu għall-Ekonomija u x-Xogħol, Unità 55, Wilhelm-Buck-Straße 2; 
01097 Dresden) is-sistema tad-drenaġġ ibbenefikat minn kontribuzzjoni mill-EDRF ta’ 1 276 
miljun Deutsche Mark skont il-Programm Operazzjonali għall-1994-1999. Il-pagament sar fl-
1999/2000 u ġie applikat għall-ewwel sezzjoni ta’ kostruzzjoni  tas-sistema tad-drenaġġ, l-
istazzjon tal-ippumpjar u t-tindif. 

Il-kwistjoni prinċipali tal-petizzjoni hija, madankollu, il-kostruzzjoni ta’ sezzjonijiet oħra tas-
sistema tad-drenaġġi fi stadju iktar avvanzat. Skont l-Awtorità ta’ Ġestjoni u kuntrarju għall-
allegazzjonijiet tal-petizzjonant dawn ma kinux ikkofinanzjati mill-ERDF. 

Rigward il-kontribuzzjoni ta’ fondi li jammontaw għal 1,276 miljun Deutsche Mark fil-
Programm Operazzjonali għall-1994-1999, ma kienx hemm indikazzjonijiet ta’ irregolarità
jew nuqqas ta’ konformità mal-liġi Komunitarja. 

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni evalwat b’mod metikoluż il-petizzjoni u d-dokumenti b’informazzjoni 
addizzjonali. Il-Kummissjoni ma tara l-ebda ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE relatata mal-ilma kif 
allegat mill-petizzjonant. L-għażla bejn id-diversi għażliet possibbli għall-kollezzjoni u t-
trattament tal-ilma mormi hija r-responsabilità tal-awtoritajiet Ġermaniżi. Ma teżisti l-ebda 
bażi legali għall-Kummissjoni sabiex din tintervieni.


