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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1060/2010, imressqa minn Konrad Janson, ta’ ċittadinanza 
Pollakka, f’isem il-kunsill tal-belt ta’ Wolin, b’firma waħda, dwar it-tniġġis 
tal-gżira Pollakka ta’ Wolin u n-nuqqas relatat ta’ konformità mad-
dispożizzjonijiet tal-UE dwar it-trattament tal-iskart

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa membru tal-kunsill tal-belt ta’ Wolin, il-belt prinċipali tal-gżira 
Pollakka bl-istess isem, li parti minnha hija mniżżla fil-lista tan-Natura 2000, jirreferi għall-
problemi attwali tal-immaniġġjar tal-iskart u tat-tniġġis tal-ilma.  Il-petizzjonant ma 
jikkunsidrax li l-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali qed jieħdu azzjoni effettiva, u jħoss li l-
leġiżlazzjoni tal-UE f’dan il-qasam qed tiġi injorata.  Għalhekk huwa jistieden lill-Parlament 
Ewropew biex jieħu s-sitwazzjoni f’idejh.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Diċembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

L-elementi rilevanti tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE għal din il-petizzjoni huma:

 dwar il-protezzjoni tal-ilma,  id-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi1 u d-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma2 u d-Direttivi dwar l-Ilma għall-Għawm3.

                                               
1 Direttiva 91/271/KEE, ĠU L135 tat-30.5.1991
2 Direttiva 2000/60/KE, ĠU L327 tat-22.12.2000
3 Direttiva 76/160/KEE, ĠU L 31 tal-5.2.1976, u 2006/7/KE, ĠU L 64 tal-4.3.2006
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 dwar l-immaniġġjar tal-iskart, id-Direttiva Qafas dwar l-Iskart il-ġdida1.

Id-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi

Id-Direttiva tkopri l-ilma mormi miż-żoni residenzjali ta’ aktar minn 2000 abitant 
(“agglomerazzjonijiet”) u tistipola l-obbligu li l-ilma mormi għandu jinġabar u jiġi ttrattat.
Fil-gżira ta’ Wolin, diversi żoni residenzjali jaqgħu fl-ambitu tad-direttiva, bħal pereżempju 
Świnoujście, Międzywodzie, Wolin u Dziwnów. It-Trattat tal-Adeżjoni għall-Polonja 
jistabbilixxi perjodi ta’ tranżizzjoni varji sabiex ikun hemm konformità mad-Direttiva dwar it-
Trattament tal-Ilma Urban Mormi, b’objettivi tranżizzjonali definiti għall-2005, l-2010, l-
2013 u, finalment, sabiex ikun hemm konformità sħiħa sal-2015. Madankollu, il-perjodi 
tranżizzjonali ma jirreferux għal agglomerazzjonijiet speċifiċi bħal Wolin, iżda jispeċifikaw 
objettivi ambjentali f’termini ta’ persentaġġ tat-toqol bijodegradabbli ġenerali u l-ammont 
globali tal-agglomerazzjonijiet2.

Konsegwentement, f’dan l-istadju, il-Kummissjoni ma tistax tqis it-trattament inadegwat tal-
ilma mormi f’Wolin bħala ksur tad-direttiva.

Id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma

Id-direttiva tkopri l-ilmijiet kollha (xmajjar, lagi, ilmijiet tal-qiegħ, ilmijiet tal-kosta), bl-
objettiv li bħala regola, sal-2015, tinkiseb kwalità tajba tal-ilma (“stat tajjeb”). Il-pjanijiet u l-
programmi neċessarji flimkien mal-miżuri għall-kisba ta’ tali stejtus tajjeb kellhom jiġu 
adottati sat-22 ta’ Diċembru 2009 u kellhom jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni sat-22 ta’ 
Marzu 2010. Billi l-Polonja ma kinitx ikkonformat ma’ dawn l-obbligi, il-Kummissjoni 
konsegwentement fetħet proċedura ta’ ksur legali fl-20103. Filwaqt li issa l-Kummissjoni hija 
konxja dwar it-tlestija tal-proċess tal-konsultazzjoni u l-adozzjoni tal-pjanijiet ta’ mmaniġġjar 
tal-baċin tax-xmara, il-pjanijiet għadhom ma ġewx innotifikati lill-Kummissjoni.

Direttivi dwar l-Ilma għall-Għawm

Id-direttivi jkopru l-ilmijiet għall-għawm fejn huwa mistenni numru kbir ta’ nies li jmorru 
sabiex jgħumu b’mod regolari. Fil-gżira ta’ Wolin, intgħażlu tliet bajjiet b’ilma tajjeb għall-
għawm, tnejn fil-muniċipalità ta’ Świnoujście u wieħed fil-muniċipalità ta’ Międzywodzie.
Skont l-aktar riżultati riċenti ta’ sorveljanza disponibbli, dawn it-tliet bajjiet jikkonformaw 
mal-istandards ta’ kwalità tad-Direttiva dwar l-Ilma għall-Għawm. M’hemm l-ebda bajja 
magħżula ħdejn Wolin. Konsegwentement, il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika ebda ksur 
tad-direttiva.

Id-Direttiva Qafas dwar l-Iskart il-ġdida

Id-Direttiva Qafas dwar l-Iskart il-ġdida, li kellha tiġi trasposta fit-12 ta’ Diċembru 2010, 
                                               
1 Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar 
l-iskart.
  ĠU L 312, 22.11.2008
2 ĠU C 227, 23.09.2003
3 Proċedura ta’ ksur 2010/2079
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tindirizza direttament l-operazzjonijiet tal-immaniġġjar tal-iskart. Din id-direttiva tistabbilixxi 
r-rekwiżiti ewlenin għall-immaniġġjar tal-iskart inklużi l-obbligi tal-permess għall-
immaniġġjar tal-iskart. Id-direttiva tobbliga lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-immaniġġjar 
tal-iskart jitwettaq mingħajr ma tiġi pperikolata s-saħħa tal-bniedem, u mingħajr ma ssir ħsara 
lill-ambjent u tipprojbixxi l-abbandun, ir-rimi jew l-immaniġġjar mhux ikkontrollat tal-iskart 
(l-Artikoli 13 u 36). Din tirrikjedi li għandu jkun hemm netwerks adegwati ta’ impjanti għall-
iskart u ta’ ċerti impjanti għall-irkupru (l-Artikolu 16). Id-direttiva tistabbilixxi wkoll 
ġerarkija għall-immaniġġjar tal-iskart, il-promozzjoni tal-prevenzjoni tal-iskart minflok l-
irkupru tiegħu, filwaqt li r-rimi jkun l-aħħar rimedju, u fiha dispożizzjonijiet dwar il-
prevenzjoni tal-iskart (Artikoli 3.12 u 9), il-programmi ta’ prevenzjoni tal-iskart (Artikolu 29 
u l-Anness IV) u l-istabbiliment tal-pjanijiet għall-immaniġġjar tal-iskart (Artikolu 28).
Hemm rekwiżiti stipolati għall-ġbir tal-iskart u għandhom jinkisbu miri speċifiċi mill-Istati 
Membri fir-rigward tal-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ ta’ ċertu skart (Artikolu 11). S’issa (id-9 ta’ 
Frar 2011), il-Polonja għadha ma kkomunikatx il-miżuri nazzjonali tagħha fir-rigward tat-
traspożizzjoni tad-direttiva (Artikolu 40).

Fir-rigward tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-protezzjoni tal-ilma, il-Kummissjoni identifikat 
ksur tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u fetħet proċedura ta’ ksur legali. Fir-rigward tat-
Trattament tal-Ilma Urban Mormi u d-Direttivi dwar l-Ilma għall-Għawm, il-Kummissjoni ma 
tista’ tidentifika ebda ksur tal-leġiżlazzjoni.

Fir-rigward tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-immaniġġjar tal-iskart, il-Kummissjoni se 
tissorvelja mill-qrib u se tieħu l-azzjonijiet neċessarji sabiex tiżgura li d-Direttiva Qafas dwar 
l-Iskart il-ġdida tiġi trasposta adegwatement fil-Polonja.

4. REV Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Settembru 2011.

Rigward il-ksur tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma1, il-Polonja issa nnotifikat pjan ta' ġestjoni 
għal baċir tax-xmara kif previst fl-Artikolu 15 tad-Direttiva.

                                               
1 Direttiva 2000/60/KE, ĠU L37 ta' 22.12.2000.


