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Suġġett: Petizzjoni 0015/2007, imressqa mis-Sur Manuel Barrios Hernandez, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, dwar l-impatt tat-tħaddim tal-impjant tat-trattament 
tal-ilma residwu f’Maqua (Asturias) fuq in-nies li joqogħdu fil-qrib

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar l-irwejjaħ ikkawżati mill-attività tal-impjant tat-trattament tal-
ilma residwu ta’ EDAR f’Maqua (Asturias). Il-petizzjonant jargumenta li l-impjant jinsab qrib 
wisq iż-żona residenzjali u li l-proċess tat-trattament mhuwiex imwettaq b’mod adegwat. Il-
petizzjonant isostni li r-residenti talbu lill-awtoritajiet kompetenti biex jinvestigaw is-
sitwazzjoni, imma għadhom ma rċevew l-ebda tweġiba. Il-petizzjonant qiegħed jitlob l-
għajnuna tal-Parlament Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar is-16 ta’ Mejju 2007.  Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, waslet nhar il-21 ta’ Settembru 2007.

Il-petizzjoni tikkonċerna t-tħaddim ħażin tal-impjant tat-trattament tal-ilma tad-drenaġġ urban 
(UWWTP) ta’ Maqua (Asturias) kif ukoll il-ġbir mhux sodisfaċenti tal-ilmijiet tad-drenaġġ.

Id-Direttiva 91/271/KEE1 dwar it-trattament tal-ilma tad-drenaġġ hija ta’ relevanza billi 
tistabbilixxi l-istruttura għall-ġbir u t-trattament tal-ilma tad-drenaġġ urban fil-Komunità:

                                               
1 Id-Direttiva 91/271/KEE dwar it-trattament t’ilma tad-drenaġġ urban (ĠU L 135, 30.05.1991, p. 40)
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 l-Artikolu 3 jgħid li l-agglomerazzjonijiet kollha ta’ aktar minn 15,000 ekwivalenti tal-
popolazzjoni jridu jkunu mgħammra b’sistemi ta’ ġbir tal-ilmijiet tad-drenaġġ urbani 
mhux iktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2000;

 l-Artikolu 4 jgħid li l-ilmijiet tad-drenaġġ urbani tal-agglomerazzjonijiet kollha ta’ aktar 
minn 15,000 ekwivalenti ta’ popolazzjoni għandhom ikunu suġġetti għal trattament 
sekondarju qabel ma jintremew, mhux iktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2000;

 l-Artikolu 5 jgħid li l-ilmijiet tad-drenaġġ urbani tal-agglomerazzjonijiet kollha ta’ aktar 
minn 10,000 ekwivalenti ta’ popolazzjoni li jintremew f’żoni sensittivi għandhom ikunu 
soġġetti, qabel jintremew, għal trattament iktar avanzat minn dak sekondarju.

Il-Petizzjoni

Il-petizzjonant jargumenta li l-UWWTP ta’ Maqua huwa ppjanat ħażin, imħaddem ħażin 
(minn 20-30% tal-kapaċità tiegħu) u li dan iħalli impatt negattiv fuq il-ħajja tal-abitanti tal-
madwar (irwejjaħ jintnu, insetti). Huwa jilmenta wkoll dwar il-ġbir mhux adegwat ta’ ilmijiet 
ħżiena industrijali u domestiċi tul ix-Xmara Aviles.
Il-petizzjonant jitlob li l-Kummissjoni tinvestiga s-sitwazzjoni.

Kummenti mill-Kummissjoni

Il-petizzjoni hija nieqsa minn informazzjoni dettaljata. Madankollu, fuq sors estern ta’ 
informazzjoni1, il-Kummissjoni tassumi li l-UWWTP ta’ Maqua iservi l-agglomerazzjoni ta’ 
Aviles.
L-agglomerazzjoni ta’ Aviles tipproduċi kwantità ta’ drenaġġ ta’ iktar minn 15,000 
ekwivalenti ta’ popolazzjoni. Hija ma tarmix f’żona sensittiva. L-ilmijiet tad-drenagg urban 
tagħha għandhom ikunu soġġetti għal trattament sekondarju.
Proċedura ta’ ksur orizzontali kontra Spanja għaddejja l-ħin kollu.  Din tirrigwarda nuqqas ta’ 
konformità mar-rekwiżiti dwar il-ġbir u t-trattament ta’ ilma tad-drenaġġ urban għal ħafna 
agglomerazzjonijiet Spanjoli ta’ iktar minn 15,000 ekwivalenti ta’ popolazzjoni li jarmu 
f’żoni normali (jiġifieri li jeħtieġu trattament sekondarju). L-agglomerazzjoni ta’ Aviles hija 
inkluża f’dan il-każ għal ksur tal-Artikoli 3 u 4 tad-direttiva.

Konklużjoni

Il-każ imqajjem mill-petizzjonant diġà qiegħed f’idejn il-Kummissjoni fil-qafas tal-proċedura 
tal-ksur imsemmija hawn fuq. Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
informat bir-riżultat tal-proċedura.

4. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Marzu 2007

Il-petizzjoni hija dwar it-tħaddim ħażin tal-impjant tat-trattament tal-ilma tad-drenaġġ 
(UWWTP) f’Maqua  (l-Asturias) kif ukoll il-ġbir mhux sodisfaċenti tal-ilma tad-drenaġġ.
                                               
1 http://www.cadasa.es/cmscaa/opencms/CAA/saneamiento/infraestructuras-en-saneamiento/comarca-

aviles.htm
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Il-Kummissjoni pprovdiet l-ewwel komunikazzjoni f’Lulju 2007 u impenjat ruħha li tkompli 
tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar ir-riżultat ta’ proċedura ta’ ksur li kienet 
għaddejja .

Fid-29 ta’ Ġunju 2007, intbagħtet Ittra ta’ Intimazzjoni komplimentarja lir-Renju ta’ Spanja 
fil-qafas ta’ proċedura orizzonatali ta’ ksur għal implimentazzjoni ħażina tad-Direttiva 
91/271/KEE, dwar it-trattament tal-ilma tad-drenaġġ  urban1.

Fit-tweġiba tagħhom dwar l-agglomerazzjoni ta’ Aviles, l-awtoritajiet Spanjoli qalu li:
- 100% tal-kwantità ta’ drenaġġ li jniġġes qed tinġabar (ekwivalenti għal popolazzjoni ta’ 
166,300)
- l-impjant tat-trattament tal-ilma tad-drenaġġ ta’ Maqua għandu kapaċità ta’ trattament 
ekwivalenti għal popolazzjoni ta’ 225,000 u mgħammar bl-istallazzjoni għat-trattament 
sekondarju mill-2004. Il-prestazzjoni tat-trattament huwa skont ir-rekwiżiti tad-Direttiva 
91/271/KEE.
It-tħassib li tqajjem mill-petizzjonant bħalissa qed jiġi indirizzat fil-qafas ta’ proċedura  
orizzontali ta’ ksur imnedija mill-Kummissjoni kontra r-Renju ta’ Spanja. Il-Kummissjoni se 
żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar il-progress tal-proċedura.

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

Il-Kummissjoni, f’komunikazzjoni preċedenti tagħha, semmiet proċedura orizzontali ta’ ksur 
li nfetħet kontra Spanja li tinkludi l-applikazzjoni żbaljata tad-Direttiva dwar it-Trattament 
tal-Ilma tad-Drenaġġ Urban fl-agglomerazzjoni ta’ Avilés.

F’Mejju 2010, il-Kummissjoni ddeċidiet, fi ħdan il-proċedura ta’ ksur li ssemmiet hawn fuq, 
li tressaq lil Spanja quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja minħabba l-applikazzjoni żbaljata 
tad-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma tad-Drenaġġ Urban2. Minkejja dan, skont l-
informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, l-impjant tat-trattament tal-ilma tad-drenaġġ li 
jaqdi lill-agglomerazzjoni ta’ Avilés ikompli jopera skont l-objettivi ambjentali tad-direttiva 
(sejbiet tar-rappurtaġġ 2009-2010 mill-Istati Membri kollha). Konsegwentement, il-proċedura 
tal-ksur ma tibqax tinkludi dik l-agglomerazzjoni.
Id-Direttiva tat-Trattament tal-Ilma tad-Drenaġġ Urban ma fihiex dispożizzjonijiet speċifiċi li 
jirrigwardaw l-irwejjaħ jew l-intejjen. Minkejja dan, id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva ta’ 
Qafas dwar l-Ilma3 japplikaw għad-drenaġġ kull meta dan ma jkunx kopert minn leġiżlazzjoni 
Komunitarja jew nazzjonali oħra. L-Artikolu 4(1) ta’ din id-direttiva jobbliga lill-Istati 
Membri jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiġu evitati rwejjaħ ikkawżati mit-trattament tal-iskart 
inkluż dak tad-drenaġġ.

                                               
1 ĠU L 135 tat-30.05.1991

2  Komunikat tal-istampa tal-Kummissjoni:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/528&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en
3  Direttiva 2008/98/KE tad-19 ta’ Novembru 2008, ĠU L312 tat-22.11.2008
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0012:20090625:EN:PDF
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Fuq il-bażi tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma, il-Kummissjoni talbet li 
li tingħata informazzjoni mill-awtoritajiet Spanjoli dwar jekk, wara t-tlestija tax-xogħol fuq l-
impjant tat-trattament tad-drenaġġ ta’ Avilés, għadx hemm problemi ta’ rwejjaħ jew intejjen li 
joriġinaw mill-impjant u dwar liema miżuri rimedjali ttieħdu biex ikun hemm konformità 
mal-obbligi tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma.

6. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-9 ta’ Diċembru 2010.

L-informazzjoni li waslet mill-awtoritajiet Spanjoli wara t-talba tal-Kummissjoni tista' 
tingħad fil-qosor kif ġej:

L-awtoritajiet fil-passat irċevew sensiela ta' lmenti dwar fastidju minħabba rwejjaħ miċ-
ċittadini li jgħixu fil-viċinat tal-impjant. Huma ħadu l-passi xierqa biex itaffu l-problema fir-
rigward tal-infrastruttura u l-operar tal-impjant (it-trattament u t-tneħħija tal-ilma mil-ħama 
tad-dranaġġ; miżuri ta' deodorizzazzjoni fil-bini tat-trattament tal-ħama tad-dranaġġ; it-
tneħħija tal-ħama tad-dranaġġ f'kontenituri magħluqa; iż-żieda ta' ossidanti biex jitnaqqas l-
iżvilupp ta' rwejjaħ li diġà jinsabu fis-sistemi ta' ġbir). Dawn il-miżuri rriżultaw fi tnaqqis 
konsiderevoli tal-irwejjaħ fl-impjant u l-ebda riħa rimarkabbli barra l-impjant.
Madankollu, l-awtoritajiet qed jipprevedu iktar miżuri biex jevitaw l-iżvilupp ta' rwejjaħ, 
inklużi miżuri ta' deodorizzazzjoni fl-istazzjon prinċipali li tippompja d-dranaġġ. Bħalissa qed 
isiru sejħiet għall-offerti għal dawn il-miżuri u, konsegwentement, se jiġu implimentati.   

Safejn jafu l-awtoritajiet, m'hemm l-ebda lment ieħor dwar l-irwejjaħ li jiġu mill-operar tal-
impjant.

Fuq il-bażi tal-informazzjoni li waslet mill-awtoritajiet Spanjoli, jidher li l-ilmenti miċ-
ċittadini wasslu biex jittieħdu miżuri mill-awtoritajiet responsabbli, kif mitlub mill-Artikolu 
4(1) tad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart. 
Konsegwentement, il-Kummissjoni m'għandhiex l-intenzjoni li tieħu iktar azzjoni fil-każ ta' 
din il-kwistjoni.


