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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0971/2009, imressqa minn Angela u William Flanagan, ta’
nazzjonalitá Britannika, dwar il-perikli għas-saħħa li jirriżultaw minn 
sistema tad-drenaġġ difettuża u l-fatt li l-awtoritajiet qed jirrifjutaw li jieħdu 
azzjoni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti joġġezzjonaw għall-fatt li l-awtorità muniċipali tagħhom approvat sistema 
tad-drenaġġ li hi evidentement difettuża, u li huma jsostnu li ta’ periklu għas-saħħa pubblika 
peress li qed tniġġes nixxiegħa fil-qrib. Fid-dawl tar-rispons insodisfaċenti għall-ilmenti 
tagħhom u l-protesti minn korpi differenti, fosthom ombudsmen, l-awtoritajiet Skoċċiżi u l-
kumitat tal-petizzjonijiet tal-Parlament Skoċċiż, huma qed ifittxu l-għajnuna tal-Parlament 
Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Il-petizzjoni mis-sidien ta’ dar fil-muniċipalità ta’ Auchterarder, l-Iskozja, tindirizza 
allegazzjonijiet ta’ abbandun tad-doveri mill-awtoritajiet u korpi lokali u reġjonali Skoċċiżi 
responsabbli għall-permessi tal-bini u għas-superviżjoni tagħhom. Huma jkomplu jitolbu biex 
jingħataw kumpens għad-danni u l-ispejjeż dovuti minħabba tali allegat abbandun.

Il-kwistjoni tirrigwarda s-sistema tad-drenaġġ domestika li taqdi tlett idjar u bir tal-ilma tax-
xorb kontaminat. Filwaqt li m’hemm l-ebda allegazzjoni ta’ ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali 
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tal-UE, lanqas m’hemm leġiżlazzjoni tal-UE1 dwar il-provvisti individwali tal-ilma tax-xorb, 
jew dwar sistemi tal-ilma mormi li jaqdu tlett idjar individwali. Dawn huma kwistjonijiet 
nazzjonali li għandhom jiġu trattati mill-awtoritajiet tal-Istati Membri.

Fir-rigward tal-allegazzjonijiet li jirrigwardaw l-aċċess għall-qrati għall-kumpens tad-danni, 
il-Kummissjoni tindika li dawn il-mistoqsijiet ma jaqgħux fl-ambitu tal-leġiżlazzjoni tal-UE 
iżda jaqgħu fl-ambitu tas-setgħat nazzjonali.

Il-Kummissjoni ma tistax tiġġustifika t-tkomplija tal-investigazzjoni ta’ din il-kwistjoni. 

                                               
1 Id-Direttiva 98/83/KE dwar l-Ilma tax-Xorb, ĠU L330 tal-5.12.1998, tapplika għall-provvisti tal-ilma tax-

xorb li jaqdu aktar minn 50 persuna jew li jipprovdu aktar minn 10 m³ ta’ ilma tax-xorb kuljum. Id-Direttiva  
ta’ Qafas dwar l-Ilma2000/60/KE, ĠU L327 tat-22.12.2000, tistipola, inter alia, l-obbligu li jiġu protetti l-
ilmijiet li jintużaw għall-astrazzjoni tal-ilma tax-xorb li jaqdu aktar minn 50 persuna jew jipprovdu aktar 
minn 10 m³ kuljum bħala medja. Id-Direttiva 91/271/KE dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi, ĠU 
L135 of 30.5.1991, tapplika, bħala regola, għall-agglomerazzjonijiet ta’ aktar minn 2000 abitant (jew l-
ekwivalenti fit-tniġġis tal-ilma mormi ‘ekwivalenti ta’ popolazzjoni’), iżda mhux għal djar individwali.


