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Kumitat għall-Petizzjonijiet

22.1.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1087/2009, imressqa minn Marcin Czerniec, ta’ nazzjonalità Pollakka, 
dwar is-sitwazzjoni f’Kamieniec Zabkowicki wara l-għargħar tal-1997 u l-
iffinanzjar għall-miżuri tal-protezzjoni mill-għargħar permezz tal-‘Programm 
għall-Oder – 2006’

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa s-Sindku tal-belt ta’ Kamieniec Zabkowicki (fis-Silesia t’isfel), 
jagħmel referenza għad-diżastru tal-għargħar fil-Polonja fl-1997 u l-ħsara kbira li ġarrab il-
post tat-twelid tiegħu. Sabiex jiġu implimentati l-miżuri meħtieġa għall-prevenzjoni tal-
għargħar tul ix-Xmara Oder, l-awtoritajiet Pollakki responsabbli fasslu l-‘Programm għall-
Oder – 2006’, li huwa kofinanzjat mill-UE.  Il-petizzjonant jiddubita mill-baġit u l-iskeda tal-
awtoritajiet għall-programm u, b’mod partikolari, il-ġibjun tal-ilma relatat pjanat ħdejn 
Kamieniec Zabkowicki, u jħoss ukoll li mhux qed tiġi kkunsidrata biżżejjed is-sikurezza tal-
popolazzjoni lokali u l-ħtieġa tagħha għall-protezzjoni effettiva kontra l-għargħar fil-ġejjieni; 
għaldaqstant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervieni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Il-petizzjonant huwa tassew imħasseb dwar il-posponiment tal-bini ta’ diga fuq ix-xmara 
Nysa Klodzka f’Kamienec Zablokowicki, jew li ma tinżammx l-iskeda stabbilita. Dan id-
distrett jiġi affettwat regolarment minn għargħar, li jikkawżaw danni materjali estensivi li 
jiġġustifikaw il-bżonn urġenti li tinbena diga bħala miżura teknika li tista’ tipprevieni telf u 
ħsara fir-reġjun.
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L-allegazzjonijiet li saru mill-petizzjonant fir-rigward tal-ippjanar u l-bini tad-diga fid-distrett 
milqut ta’ Kamienec Zablokowicki ma jaqgħux fil-kompetenza attwali tal-Kummissjoni. 

Minkejja dan, il-Kummissjoni tixtieq tinforma lill-membri tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet li l-
Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni jistgħu jintużaw biex jikkofinanzjaw numru ta’ investimenti 
ambjentali fil-Polonja, inklużi impjanti tat-trattament tal-ilma u tal-ilma mormi, il-ġestjoni ta’ 
skart solidu u miżuri ta’ prevenzjoni tal-għargħar mill-“Programm Operazzjonali għall-
Infrastruttura u l-Ambjent” għall-perjodu 2007-2013. Il-miżuri tekniċi li jikkonċernaw l-
iżvilupp ta’ ġibjuni tal-ilma u miżuri oħra li jipprevienu l-għargħar jistgħu jingħataw għajnuna 
mill-fondi allokati għall-assi ta’ prijorità III: “L-Immaniġġjar tar-riżorsi u kontrobilanċ għar-
riskji ambjentali”. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament għal dan l-assi ta’ prijorità hija ta’ 85% 
u l-ammont massimu ta’ għajnuna mill-Fond ta’ Koeżjoni għal dak l-assi ta’ prijorità, kif 
ikkalkolat b’referenza għan-nefqa totali eleġibbli pubblika u privata, hija ta’ EUR 556 788 
510. 

Iż-żieda fil-protezzjoni kontra l-effetti negattivi tad-diżastri naturali u l-prevenzjoni ta’
inċidenti serji, l-eliminazzjoni tal-effetti tagħhom u r-riġenerazzjoni tal-ambjent biex dan 
jingħata stat xieraq, kif ukoll it-titjib ta’ elementi partikolari tas-sistema tal-immaniġġjar tal-
ambjent, huma wħud mill-iktar miżuri importanti li jaqgħu taħt din il-prijorità u li huma 
eleġibbli għall-għajnuna mill-fondi tal-UE. Il-prevenzjoni sostenibbli tal-għargħar għandha 
tkun ibbażata fuq pjanar interdixxiplinarju għaż-żona kollha fejn jinġabar l-ilma mix-xmara, u 
għandha tirrifletti ġerarkija ta’ miżuri bi tliet livelli. 

Fl-ewwel livell tal-ġerarkija tal-miżuri nsibu l-“miżuri bbażati fuq iż-żona fejn jinġabar l-ilma 
tax-xmara”, bl-għan li l-ilma jintilef iktar bilmod u jinżamm iktar ilma mill-ħamrija. Dan 
kollu għandu jkun ibbażat fuq l-użu mtejjeb tal-art madwar il-baċir tax-xmara, il-prevenzjoni 
ta’ telf rapidu tal-ilma f’żoni rurali u urbani u r-riġenerazzjoni ta’ żoni tal-għargħar naturali. 
Dan jinkludi r-restituzzjoni tal-potenzjal tal-artijiet mistagħdra u l-meded tal-art madwar ix-
xmara, li tista’ tkun ukoll ta’ benefiċċju ekoloġiku bħaż-żamma tal-bijodiversità, iż-żieda tal-
ilma fis-saff tal-blat ta’ taħt l-art, żoni ta’ rikreazzjoni, opportunitajiet ta’ turiżmu, eċċ. Il-
miżuri prinċipali li ġeneralment ikunu iżjed effettivi mid-difiżi kontra l-għargħar huma, fost l-
oħrajn, ir-riġenerazzjoni tal-veġetazzjoni u l-foresti, il-konservazzjoni u l-protezzjoni effettiva 
u fejn possibbli r-riġenerazzjoni tal-artijiet mistagħdra, il-meded tal-art madwar ix-xmajjar, 
inklużi l-liwjiet fix-xmajjar, il-konnessjoni mill-ġdid bejn ix-xmajjar u l-artijiet ta’
madwarhom, it-tnaqqis fl-ixxuttar ta’ artijiet mistagħdra, it-tisrip tal-kanali tal-ilma u r-
rinforzi max-xtut tax-xmajjar (‘inħallu x-xmajjar jixterrdu’), l-iżvilupp ta’ artijiet li jitgħattew 
mill-ilmijiet tal-għargħar li jistgħu jiġu kkontrollati u li għandhom jintużaw bħala mogħdijiet 
mimlija ħaxix, jew għar-riġenerazzjoni tal-foresta alluvjali, l-iżmantellar ta’ ostakoli mibnija 
mill-bniedem għall-kurrent, eċċ. 

It-tieni livell tal-ġerarkija tal-miżuri għandu jiffoka fuq il-ħarsien tas-saħħa u s-sigurtà tal-
bniedem u kif ukoll il-ħarsien ta’ oġġetti ta’ valur u tal-proprjetà, primarjament f’żoni urbani.  
Għandha tingħata prijorità lir-riabilitazzjoni tal-infrastruttura eżistenti fejn ikun neċessarju, 
biex jiġi żgurat li din tkun sikura u tipprovdi livell suffiċjenti ta’ ħarsien. Il-miżuri 
infrastrutturali l-ġodda jistgħu jitfasslu biss jekk, minkejja l-implimentazzjoni ta’ miżuri oħra, 
ikun għad baqa’ riskju (u sakemm ċerti kundizzjonijiet, b’mod partikolari dawk stipulati fl-
Artikolu 4(7) tad-Direttiva ta’ Qafas tal-Ilma, jiġu sodisfati). 
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L-informazzjoni relatata mal-modifikazzjonijiet il-ġodda li jistgħu jiddeterjoraw l-istat tal-
korpi tal-ilma għandha tiġi inkluża fl-hekk imsejħa Pjanijiet ta’ Mmaniġġjar tal-Baċiri tax-
Xmajjar. Ladarba l-Kummissjoni tirċievi l-Pjanijiet ta’ Mmaniġġjar tal-Baċiri tax-Xmajjar 
mill-Polonja, ser issir evalwazzjoni ddettaljata biex ikun żgurat li dawn huma f’konformità 
mad-direttiva. Id-dati ta’ skadenza biex tali pjanijiet jiġu rrappurtati hija t-22.3.2010.

It-tielet livell ta’ miżuri jinkludi s-sitwazzjonijiet fejn, minkejja li jkun hemm miżuri 
preventivi, l-għargħar ma jkunx jista’ jiġi evitat u jkun hemm bżonn li jiġi kkontrollat. Tali 
miżuri huma ta’ importanza partikolari minħabba ż-żieda tal-kundizzjonijiet estremi tat-temp 
ikkawżati mit-tibdil fil-klima. Il-prerekwiżit għal mitigazzjoni li tirnexxi tad-danni mill-
għargħar huwa t-tbassir u t-twissija minn qabel dwar l-għargħar. Għandhom jitħejjew pjanijiet 
komprensivi ta’ kontinġenza kemm nazzjonali u kemm lokali u jinżammu fi stat 
operazzjonali, f’dawk il-postijiet li hemm ċans li jintlaqtu mill-għargħar minħabba tifwir 
dirett, xquq f’digi, jew problemi oħra relatati mal-ilma. 

Din il-ġerarkija ta’ miżuri għall-prevenzjoni tal-għargħar ġiet integrata fil-kriterji għall-għażla 
tal-proġetti u toħloq il-bażi għall-għażla adegwata u trasparenti ta’ proġetti li għandhom jiġu 
ffinanzjati mill-Fond ta’ Koeżjoni. 

Madankollu, kmieni fid-deċennju li għadda, wara “l-għargħar tal-Millennju” li l-petizzjonant 
jirreferi għalih, ġie rrealizzat li f’dan il-qasam kien hemm bżonn ta’ strument legali ġdid tal-
UE dwar il-prevenzjoni, il-protezzjoni u l-istat ta’ preparazzjoni f’każ ta’ għargħar, biex 
jikkumplimenta miżuri bħad-Direttiva ta’ Qafas tal-Ilma. Id-Direttiva l-ġdida tal-Għargħar 
(2007/60/KE tat-23.10.2007 dwar il-valutazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskji tal-għargħar) ser 
titlob lill-Istati Membri biex jevalwaw ir-riskju tal-għargħar (sal-aħħar tal-2011), jippreparaw 
mapep dettaljati li juru ż-żoni li huma f’periklu u r-riskju ta’ għargħar (sal-aħħar tal-2013) kif
ukoll biex iħejju pjanijiet ta’ mmaniġġjar tar-riskju tal-għargħar. Dawn il-pjanijiet għandom 
jimmiraw li jnaqqsu r-riskju tal-għargħar għal min qiegħed f’riskju bħall-popolazzjoni umana, 
l-attività ekonomika, u l-patrimonju ambjentali u kulturali. L-ewwel pjanijiet għandhom jiġu 
stabbiliti sat-22.12.2015 u għandhom ikunu validi għal 6 snin u wara jiġu riveduti kull 6 snin. 
Il-Kummissjoni tistenna li l-kwistjonijiet imqajmin fl-ittri jiġu trattati fil-Pjanijiet futuri ta’
Mmaniġġajar tar-Riskju tal-Għargħar għall-Oder. Madankollu, qabel il-pubblikazzjoni ta’ tali 
pjanijiet u l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-konformità ta’ dawn il-pjanijiet mar-
rekwiżiti tad-Direttiva, il-Kummissjoni ma tistax tevalwa l-konformità tal-Polonja mad-
direttiva.
Konklużjonijiet:
Dan l-investiment partikolari mhux inkluż fil-lista ta’ proġetti prinċipali li għandha tiġi sottomessa 
għall-kofinanzjament għall-perjodu 2007-2013; hija l-iktar responsabilità importanti tal-awtorità tal-
immaniġġjar1 li tikkunsidra mill-ġdid l-importanza tal-investimenti li ssemmew hawn fuq u li 
possibbilment tikkunsidra l-inklużjoni addizzjonali tiegħu fil-lista indikattiva ta’ proġetti prinċipali fi 
ħdan il-qafas li ntlaħaq qbil dwaru mal-Kummissjoni Ewropea. 

Il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tieħu azzjoni diretta fir-rigward tat-tħassib tal-petizzjonant u ma 
tistax tieħu passi biex tappoġġja proġetti individwali kofinanzjati mill-fondi tal-UE. Għal iktar 
informazzjoni l-petizzjonant jista’ jiġi mistieden jikkuntattja lill-awtoritajiet Pollakki li ssemmew 

                                               
1 Ministeru għall-Iżvilupp Reġjonali, Monika Pałasz, Direttur tad-Dipartiment għall-Koordinazzjoni tal-
Programmi Infrastrutturali, ul.  Wspólna 2/4, 00-926 Varsavja



PE438.352v01-00 4/4 CM\802804MT.doc

MT

hawnhekk. 


