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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0863/2012, imressqa minn Heidrun Schröter, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, f’isem il-muniċipalità tar-Rimi tad-Drenaġġ Deċentralizzat ta’ 
Trossin, dwar il-konformità mad-direttivi tal-UE dwar ir-rimi tad-drenaġġ fil-
muniċipalità ta’ Trossin

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tiddikjara li l-muniċipalità ta’ Trossin iddeċidiet li tittrasporta d-drenaġġ mill-
erba’ oqsma tal-muniċipalità għall-istallazzjoni tad-drenaġġ f’Dommitzsch permezz ta’ 
pipeline wieħed ċentrali. Sa issa, id-drenaġġ fil-muniċipalità ġie mormi b’mod deċentralizzat. 
Il-petizzjoni tiddikjara li l-pjanti l-ġodda se jiswew tal-anqas EUR 4 800 għal kull resident. Il-
petizzjonanta tistaqsi jekk il-pjanti l-ġodda tad-drenaġġ humiex konformi mad-Direttivi tal-
UE dwar id-drenaġġ. Skont hi, l-għażla eżistenti tal-ilma tad-drenaġġ deċentralizzat hija ħafna 
orħos mill-pjanti li qed jiġu ppreżentati issa. Lura fl-1992, il-muniċipalità kkonkludiet kuntratt 
ta’ konsulenza ta’ inġinerija biex jitfasslu pjanti għall-proġett tad-drenaġġ. Il-petizzjonanta 
tistaqsi jekk dan il-kuntratt għandux jinħareġ għall-offerti fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Hija 
wkoll tilmenta li m'hemmx aċċess għad-dokumenti rilevanti dwar il-pjanti u l-kalkoli għall-
proġett il-ġdid tad-drenaġġ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Frar 2013.

Il-petizzjonanta qed tirreferi għad-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
28 ta' Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali u li tħassar id-Direttiva tal-
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Kunsill 90/313/KEE1.
Skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva dwar it-trattament tal-ilma urban mormi (UWWTD)2, eżenzjoni 
mill-ġbir tal-ilma mormi fiż-żoni residenzjali kollha (agglomerazzjonijiet) ta' inqas minn 2 000 
abitant jew ta' popolazzjoni ekwivalenti hija possibbli permezz ta' sistemi alternattivi jew 
individwali "fejn it-twaqqif ta’ sistemi ta’ ġbir ma jkunx iġġustifikat jew għaliex dan ma jkun 
jipprovdi l-ebda benefiċċju ambjentali jew għaliex ikun jinvolvi spiża eċċessiva". F'dak il-każ 
"għandhom jintużaw sistemi individwali jew sistemi adatti oħra li jkunu jilħqu l-istess livell ta’ 
protezzjoni ambjentali."

M'hemm ebda informazzjoni dettaljata lill-Kummissjoni jekk is-sistema kurrenti unika ta' sanità 
tissodisfax l-obbligi tekniċi u legali (l-istess livell ta' protezzjoni ambjentali) jew le. L-
awtoritajiet lokali (il-bordijiet tad-drenaġġ, il-municipalitajiet u l-awtoritajiet tal-ilma) huma 
responsabbli biex jiddeċiedu jekk l-istabbiliment ta' sistema ta' ġbir hux xieraq.

F'dan il-każ, il-petizzjonanta ma tridx taċċetta d-deċiżjoni li tinbena sistema pubblika ta' drenaġġ 
u li l-agglomerazzjoni Trossin tiġi konnessa mal-impjant pubbliku ta' trattament tal-ilma mormi u 
qed tikkwistinja dwar il-kalkolu ekonomiku tal-bord tad-drenaġġ. Il-petizzjonanta qed tirreferi 
wkoll, f'dan ir-rigward, għad-Direttiva dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali.

Id-Direttiva 2003/4 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali fl-Artikolu 2 tiddefinixxi:

" "Tagħrif dwar l-ambjent" għandu jfisser kull tagħrif fil-għamla miktuba, li jidher, li jinsama', 
bl-elettronika jew ta' kull materjal ieħor dwar: (...) 

(e) il-benefiċċju taħt il-profil ta' ġestjoni u spejjeż u l-analiżijiet u l-ipotesijiet l-oħra 
ekonomiċi wżati ġewwa l-qafas tal-miżuri u l-attivitajiet riferiti fiċ-(ċ)". 

Din id-Direttiva ġiet trasposta fil-liġi federali u reġjonali fil-Ġermanja. Skont l-informazzjoni 
provduta lill-Kummissjoni [mill-Ministeru għall-Ambjent u l-Agrikoltura tal-Istat Sassonu], l-
Artikolu 3(2) tal-liġi Sassona dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali (Sächsisches 
Umweltinformationsgesetz – SächsUIG) jiddefinixxi wkoll l-analiżi tal-benefiċċju relatat mal-
ispiża, analiżijiet ekonomiċi oħra u l-istimi użati għat-tħejjija jew l-implimentazzjoni tal-politiki 
jew l-attivitajiet bħala tagħrif ambjentali. Il-kunċett ta' "azzjonijiet jew attivitajiet" iqis b'mod 
wiesa' l-iskop tal-liġi biex tinħoloq it-trasparenza bejn iċ-ċittadini u l-istat fi kwistjonijiet ta' 
protezzjoni ambjentali. Diġà nħarġu diversi deċiżjonijiet tal-qorti (eż. EuGH DVBl. 2003, 1078; 
EuGH NVwZ 1998, 945; id-deċizjoni minn BVerwG 25.03.1999) li jikkonformaw l-
interpretazzjoni. B'hekk, l-aċċess għat-tagħrif dwar l-istudji ta' analiżi ekonomika dwar is-sistemi 
ta' sanità b'mod ġenerali huwa inkluż fil-liġi.

Konklużjoni
Il-Kummissjoni ma tistax issib ksur tal-leġiżlazzjoni Ewropea (UWWTD jew tad-Direttiva dwar 
l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali) fuq il-bażi tal-informazzjoni provduta mill-
                                               
1 Id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2003 dwar l-
aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/313/KEE, ĠU 
L 041, 14/02/2003 P. 0026 – 0032.
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE tal-21 ta’ Mejju 1991 dwar it-trattament tal-ilma urban 
mormi, ĠU L 135, 30.5.1991, p. 40–52.
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petizzjonanta. Fir-rigward tal-kwistjoni tal-liġi reġjonali relevanti għall-aċċess għat-tagħrif 
ambjentali (Sächsisches Umweltinformationsgesetz - SächsUIG), il-petizzjonanta tista' tirrikorri 
għand il-qrati reġjonali u nazzjonali biex tipproteġi l-interessi tagħha u tinforza d-drittijiet 
tagħha.


