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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1116/2009, ippreżentata minn H.L., ta' ċittadinanza Pollakka, dwar l-
impjant għat-trattament tad-dranaġġ li huwa ta’ ħsara għall-ambjent fil-belt ta’ 
Luzino fit-Tramuntana tal-Polonja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jafferma li l-impjant għat-trattament tat-dranaġġ f’Luzino, li nbena qrib ħafna 
ta’ żona residenzjali, qed imur kontra d-dispożizzjonijiet ambjentali applikabbli. Huwa jgħid 
ukoll li l-irwejjaħ u l-istorbju assoċjati li jagħmel l-impjant mhux biss ibaxxu l-kwalità tal-
ħajja tal-popolazzjoni lokali, iżda huma wkoll ta’ riskju għas-saħħa. Billi l-appell tiegħu lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti ma tax riżultati, huwa qed jitlob lill-Parlament Ewropew 
biex jintervieni.

2. Ammmissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-12 ta’ Lulju 2010.

Id-Direttiva 91/271/KEE1 dwar it-trattament tal-ilma urban mormi tistipula objettivi 
ambjentali għat-trattament tal-ilma mormi, i.e. kull impjant għat-trattament għandu jissodisfa 
ċerti objettivi numeriċi għat-trattament. Madankollu, din ma tippreskrivi jew ma tipprojbixxi 
ebda teknoloġija. Huwa d-dritt u r-responsabilità tal-Istati Membri li jagħżlu t-teknoloġija 
disponibbli xierqa; fil-każ tal-użu tal-istrumenti ta' fondi tal-UE eż. fi ħdan il-Politika ta' 

                                               
1 ĠU L 135, 30.5.1991, p. 40-52
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Koeżjoni, wieħed għandu jaderixxi mal-prinċipju u l-kundizzjonijijiet regolatorji relevanti.

Dwar il-fastidju minħabba rwejjaħ u storbju, il-Kummissjoni tosserva li d-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart, 2006/12/KE1, japplikaw għad-dranaġġ meta dan ma jkunx 
kopert minn leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni jew nazzjonali u li din id-direttiva tirrikjedi l-evitar 
tal-fastidju minħabba rwejjaħ u storbju fit-trattament tal-iskart2.

Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni applikabbli fir-rigward tal-evalwazzjoni u l-immaniġġjar tal-
istorbju fl-ambjent hija d-Direttiva 2002/49/KE3. Din id-direttiva tħalliha fid-diskrezzjoni tal-
Istati Membri biex jiddeċiedu dwar il-valuri ta' limitu għall-istorbju u miżuri oħra mmirati li 
jnaqqsu l-istorbju. Skont din id-direttiva, l-Istati Membri għandhom ifasslu mapep strateġiċi 
tal-istorbju u pjanijiet ta’ azzjoni mmirati lejn l-immaniġġjar tal-istorbju għal ċerti żoni 
b'esponiment għoli ta' storbju, eż. l-agglomerazzjonijiet ta' iktar minn 250,000 abitant. Skont 
ir-rapport li ntbagħat mill-awtoritajiet Pollakki, il-belt ta' Luzino ma taqax taħt il-kamp ta' 
applikazzjoni tad-direttiva peress li għandha madwar 7,000 abitant.

Direttiva oħra applikabbli għal proġett bħal estensjoni ta' impjant għat-trattament tal-iskart, 
kif imsemmi mill-petizzjonant, hija d-Direttiva 85/337/KEE, kif emendata4 (id-Direttiva 
EIA).
Skont id-Direttiva EIA, il-proġett jista' jaqa' taħt il-kamp ta' applikazzjoni tal-Anness II, punt 
11(c), – impjanti għat-trattament tal-ilma għall-iskart, (proġetti mhux inklużi fl-Anness I), 
b'rabta mal-Anness II, punt 13: "Kull bidla jew estenzjoni tal-proġetti mniżżla fil-lista fl-
Anness I jew l-Anness II, diġà aworizzati, imwettqa jew fil-proċess tat-twettiq, li jista' 
jkollhom effetti avversi sinifikanti fuq l-ambjent".

Għall-proġetti tal-Anness II, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw, jew permezz ta' eżami 
każ b'każ jew skont limiti massimi jew kriterji, jekk il-proġett għandux ikun sottomess għal 
evalwazzjoni minħabba l-possibilità ta' impatt sinifikanti fuq l-ambjent, b'kunsiderazzjoni tal-
kriterji relevanti ta' għażla stipulati fl-Anness III tad-direttiva. Jekk l-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat Membru jiddeterminaw li l-proġett x'aktarx ikun se jkollu impatt sinifikanti fuq l-
ambjent, għandha issir stima tal-impatt ambjentali (EIA). Meta titwettaq l-istima, kemm l-
impatti diretti kif ukoll dawk indiretti tal-proġett għandhom ikunu koperti u l-informazzjoni 
ambjenti sottomessa mill-iżviluppatur lill-awtoritajiet kompetenti għandha tinkludi 
informazzjoni relevanti kif stipulat fl-Artikolu 5(3) tad-Direttiva EIA. Barra minn hekk, fil-
proċedura tal-istima tal-impatt ambjentali għandhom isiru konsultazzjonijiet mal-pubbliku u 
ma' awtoritajiet oħra li x'aktarx se jkunu kkonċernati minħabba r-responsabilitajiet ambjentali 
speċifiċi tagħhom u d-deċiżjoni għall-approvazzjoni għall-iżvilupp għandha tqis ir-riżultati 
tal-konsultazzjonijiet imsemmija hawn fuq u l-informazzjoni provduta mill-iżviluppatur lill-
awtoritajiet kompetenti bħala parti mill-proċedura tal-istima tal-impatt ambjentali. Fl-aħħar 

                                               
1 ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9-21
2 Id-Direttiva 2006/12/KE, ĠU L 114, 27.4.2006, l-Artikolu 4(1): " L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jiżguraw li l-iskart jiġi rkuprat jew mormi mingħajr ma jinħoloq periklu għas-saħħa umana u 
mingħajr ma jintużaw proċessi jew metodi li jistgħu jikkawżaw ħsara lill-ambjent, u b'mod partikolari (...) (b) 
mingħajr ma joħolqu fastidju minħabba storbju jew irwejjaħ; (...)".
3 ĠU L 189, 18.7.2002, p. 12-25
4 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent 
(id-Direttiva EIA) (ĠU L 175, 5.7. 1985, p. 40) kif emendata mid-Direttivi 97/11/KE (ĠU L 73, 14.3.1997, p. 5) 
u 2003/35/KE (ĠU L 156, 25.6.2003, p.17).
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nett, id-deċiżżjoni li tagħti jew tirrifjuta l-approvazzjoni għall-iżvilupp għandha tkun 
disponibbli għall-pubbliku. 

Il-petizzjonant jagħmel referenza wkoll għal għoti ta' approvazzjoni li skontu ngħatat 
illegalment lill-Marixxall tal-Provinċja ta' Pomeranja għall-espanzjoni tal-impjant. Il-
petizzjoni m'għandhiex dettalji dwar dan l-għoti ta' approvazzjoni, għalhekk mhux magħruf 
jekk dan hux verament relatat mal-fondi tal-UE.

Konklużjonijiet

Fuq il-bażi tal-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni m'għandha l-ebda 
raġuni biex tassumi li d-Direttivi dwar it-trattament tal-ilma urban mormi, dwar il-ħsejjes 
ambjentali u dwar l-istima tal-effetti fuq l-ambjent (EIA) ma ġewx applikati b'mod korrett. 
Jekk il-petizzjonant jagħti informazzjoni iktar dettaljata li tagħmilha possibbli għall-
Kummissjoni li tevalwa dawn il-kwistjonijiet f'relazzjoni mad-direttivi msemmija hawn fuq, 
il-Kummissjoni tkun tista' tinvestiga iktar din il-kwistjoni.


