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Kumitat għall-Petizzjonijiet

2.9.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0396/2009, imressqa minn Salvatore Fatone, ta’ nazzjonalità Taljana,
b’152 firma, dwar l-installazzjoni tal-purifikar tal-ilma f’Cuma-Licola, fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar ir-riħa tinten li ħierġa mill-installazzjoni tal-purifikatur tal-ilma 
li tippurifika parti kbira tal-ilma tad-dranaġġ minn Napli u l-komunitajiet tal-madwar. Il-
petizzjonant jgħid li demostrazzjonijiet, protesti, artiklu fl-istampa u ilmenti uffiċjali qed 
ikunu injorati mill-istituzzjonijiet jew qed jintużaw mill-politiċi biss biex isir gwadann 
politiku. Mhu qed isir xejn, madankollu, biex titjieb is-sitwazzjoni fil-post. Hu biss fix-xitwa, 
meta l-bibien u t-twieqi jkunu magħluqa, li n-nies li jgħixu f’Cuma-Licola ma jkunux esposti 
għal riħa tintenn. Il-petizzjonant isostni li l-installazzjoni mhix tiffunzjona sew u li qed toħloq 
tniġġis fil-baħar li hemm fil-qrib. Hu qed jitlob lill-Parlament Ewropew biex jgħin lill-
komunità tiegħu terġa’ lura għal kundizzjonijiet ta’ għajxien normali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 23 Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 25 Settembru 2009.

Skont id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE1 kif emendata dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti 
proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (magħrufa bħala d-Direttiva dwar l-Istima tal-Impatt 
Ambjentali jew id-Direttiva EIA), il-proġetti li aktarx ikollhom effetti sinifikanti fuq l-
ambjent minħabba inter alia, in-natura, id-daqs u s-sit fejn ikunu jinstabu għandhom ikunu 
suġġetti għal stima tal-impatti ambjentali tagħhom qabel ma jingħata kunsens għall-iżvilupp.
                                               
1 ĠU L 175, 5.7.1985, p.40; ĠU L 73, 14.3.1997, p.5; ĠU L 156, 25.6.2003, p.17
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L-impjanti għat-trattament tal-ilma urban mormi jaqgħu fil-qasam ta’ applikazzjoni ta’ din id-
direttiva.

L-irwejjaħ potenzjali li joħorġu minn tali impjant tal-ilma urban mormi kellhom ikunu 
evalwati fir-rapport dwar l-istima tal-impatt ambjentali; madankollu, il-petizzjonant ma 
jipprovdi l-ebda informazzjoni dwar jekk saritx tali proċedura jew le.  Tassew, il-petizzjonant 
jafferma b’mod ċar li huwa mhux qed jiddubita l-eżistenza tal-impjant tal-ilma mormi; iżda 
huwa iktar imħasseb dwar id-dikjarazzjoni tal-funzjonament ħażin tiegħu.

Id-Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontrolli integrati tat-tniġġiż1 (IPPC) tesiġi li 
l-installazzjonijiet li jaqgħu fil-qasam ta’ applikazzjoni tagħha jiffunzjonaw skont il-permessi 
li jinkludu l-valuri ta’ limitu tal-emissjonijiet ibbażati fuq l-aħjar tekniki disponibbli (BAT), 
maħsuba biex jipprevienu u, fejn dan ma jkunx jista’ jsir, inaqqsu b’mod ġenerali l-
emissjonijiet u l-impatt fuq l-ambjent kollu kemm hu. Il-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-
emissjonijiet fl-arja, fl-ilma jew fil-ħamrija għandhom għaldaqstant jiġu trattati fil-permessi 
ambjentali li jinħarġu skont id-Direttiva IPPC. Id-Direttiva tkopri ċerti kategoriji ta’ 
attivitajiet ta’ mmaniġġjar tal-iskart. L-allegat funzjonament ħażin ta’ impjant għat-trattament 
tal-ilma mormi ta’ dan it-tip huwa kwistjoni li għandha tiġi trattata permezz ta’ proċedura 
lokali li tindirizza l-ilmenti f’konformità mad-dispożizzjonijiet nazzjonali.

Konklużjoni

Fuq il-bażi tal-informazzjoni mogħtija, il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika l-ebda ksur tal-
liġi ambjentali tal-Komunità Ewropea.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Novembru 2009.

L-informazzjoni kumplimentari li ntbagħtet mill-petizzjonant inkludiet rapporti tal-gazzetta 
(“Il Mattino”, “La Repubblica”) li juru li tnixxijat kurrenti mill-impjant tat-trattament tal-ilma 
mormi mhumiex f’konformità mal-valuri ta’ limitu għal tnixxijat ta’ ilma mormi, u kienu qed 
jikkontaminaw l-ilmijiet għall-għawm fir-reġjun fil-qrib u, għalhekk, kellhom ukoll 
implikazzjonijiet ekonomiċi serji fuq it-turiżmu fir-reġjun.

Fir-rigward tat-trattament tal-ilma mormi, il-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE tistipula obbligi 
ċari skont id-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi2:
 ġbir ta’ ilma mormi fiz-zoni residenzjali kollha (‘agglomerazzjonijiet’) ta’ aktar minn 2 

000 abitanti jew l-ekwivalenti fi tniġġis mill-ilma mormi (‘ekwivalenti ta’ popolazzjoni’);
 trattament tal-ilma mormi, bil-livell ta’ trattament jiddependi fuq id-daqs tal-

agglomerazzjoni u l-karatteristiċi tal-ilmijiet affettwati; fil-każ taz-zona ta’ Greater Napoli 
li tinkludi lill-Pozzuoli, il-livell meħtieġ ta’ trattament huwa trattament sekondarju3;

 impjanti għat-trattament tal-ilma mormi li għandhom joperaw u jinżammu biex ikunu 
konformi mal-valuri ta’ emissjonijiet stabbiliti, f’dan il-każ ‘trattament sekondarju’, u 
suġġetti għal monitoraġġ regolari tat-tnixxijat biex tiġi verifikata l-konformità; numru 

                                               
1 ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8
2 Direttiva 91/271/KEE, ĠU L135 tat-30.5.1991
3 Speċifikat f’anness I.B, tabella 1, tad-Direttiva 91/271/KEE; dettalji għal zoni residenzjali oħra u ilmijiet 
affettwati li huma zoni sensittivi huma stipulati fid-Direttiva, iżda mhux indirizzati hawn.
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minimu ta’ kampjuni, kif ukoll metodi ta’ referenza għall-monitoraġġ, huma stipulati fid-
direttiva;

 L-Istati Membri għandhom iżommu l-informazzjoni miġbura permezz ta’ monitoraġġ ta’ 
impjanti ta’ trattament tal-ilma mormi, u jagħmluha disponibbli għall-Kummissjoni meta 
din titlob li tingħata l-informazzjoni.

L-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, flimkien ma’ informazzjoni addizzjonali 
disponibbli fuq l-Internet, qajmet tħassib serju fil-Kummissjoni dwar jekk id-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi humiex qed jitħarsu. Il-Kummissjoni 
talbet informazzjoni mill-awtoritajiet Taljani dwar it-tħaddim tal-impjant ta’ trattament tal-
ilma mormi f’Cuma.

Fir-rigward tal-kwistjoni tal-irwejjaħ li joħorġu mill-impjant tat-trattament tal-ilma mormi, 
jidher li din hija marbuta man-nuqqas ta’ tħaddim xieraq tal-impjant tat-trattament; għalkemm 
id-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi fil-verità ma tistabilixxi l-ebda rekwiżit 
għall-kontroll tal-irwejjaħ, impjant li jiffunzjona tajjeb m’għandux, fil-prattika, jkun il-kawża 
ta’ rwejjaħ jintnu li jdejqu lin-nies. Għalhekk, f’dan l-istadju, il-Kummissjoni se tiffoka fuq l-
iżgurar tat-tħaddim tajjeb tal-impjant, f’konformità mad-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma 
Urban Mormi. Il-Kummissjoni tosserva wkoll li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva ta’ Qafas tal-
Ilma1 japplikaw għall-ilma mormi fejn dan mhux koperti minn leġiżlazzjoni tal-Komunità jew 
nazzjonali oħra u li din id-direttiva tirrikjedi li jiġu evitati rwejjaħ li jdejqu lin-nies waqt it-
trattament tal-iskart.

Konklużjoni

Fid-dawl tal-informazzjoni kumplimentari provduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni talbet 
informazzjoni mingħand l-awtoritajiet Taljani dwar it-tħaddim tal-impjant ta’ trattament tal-
ilma mormi u l-konformità tiegħu mad-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi.
Wara li tasal ir-risposta mingħand awtoritajiet Taljani, il-Kummissjoni se tinforma lill-
Parlament Ewropew bir-riżultati f’komunikazzjoni kumplimentari.

5. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Fil-komunikazzjoni preċedenti tagħha l-Kummissjoni kkonkludiet:

 li fid-dawl tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant u tal-informazzjoni addizzjonali 
li hemm disponibbli fl-Internet, il-Kummissjoni kienet imħassba bil-kbir dwar jekk kienx 
tabilħaqq qiegħed ikun hemm konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar it-
Trattament tal-Ilma Urban Mormi2; 

  li l-Kummissjoni kienet talbet informazzjoni mill-awtoritajiet Taljani dwar il-prestazzjoni 
tal-impjant tat-trattament tal-ilma CUMA.

                                               
1 Id-Direttiva 2006/12/KE, ĠU L114 tas-27.4.2006, 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; . .”
2 Direttiva 91/271/KEE, ĠU L135 tat-30.5.1991
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Mill-informazzjoni li hemm disponibbli fil-mument jidher li l-impjant tat-trattament tal-ilma 
CUMA mhuwiex qed jaħdem f'konformità mal-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban 
Mormi, 91/271/KEE.

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant u tar-riżultati tal-monitoraġġ mitluba 
mill-awtoritajiet Taljani, il-Kummissjoni tikkonkludi li l-ħidma tal-impjant tat-trattament tal-
ilma CUMA mhix konformi mal-Artikolu 4 tad-Direttiva 91/271/KEE, u għaldaqstant 
qiegħda tikkunsidra proċedura ta’ vjolazzjoni kontra l-Italja.


