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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0925/2012, imressqa minn Helena Iwaniuk, ta’ ċittadinanza 
Pollakka, dwar il-kontaminazzjoni tal-proprjetà tagħha u n-nuqqas tal-
awtoritajiet lokali li jeżegwixxu sentenza relatata ma’ dan

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tispjega, li l-proprjetà tagħha hi soġġetta għal kontaminazzjoni mis-sistema 
tad-drenaġġ muniċipali, u tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li x-xogħlijiet infrastrutturali relattivi 
ġew kofinanzjati mill-UE. Madankollu, l-awtoritajiet muniċipali ċaħdu l-ilmenti ripetuti 
tagħha u sostnew li l-għargħar regolari kien ikkaġunat mill-ilma tax-xita. Il-petizzjonanta, li 
għalxejn ippruvat issib soluzzjoni bonarja, ipproċediet kontra l-muniċipju u rebħet il-kawża. 
Madankollu, l-awtoritajiet muniċipali ma eżegwewx is-sentenza, u billi dan il-każ jinvolvi 
periklu serju għall-ambjent u s-saħħa pubblika, il-petizzjonanta titlob lill-Parlament Ewropew 
jintervjeni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 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’ Marzu 2013.

Id-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi1 b’mod ġenerali teħtieġ id-disinn, il-
kostruzzjoni u ż-żamma tas-sistemi ta’ ġbir f’konformità mal-aqwa għarfien tekniku mingħajr 
ma tqis l-ispejjeż eċċessivi. Huwa l-kompitu tal-Istat Membru li jiddefinixxi rekwiżiti (tekniċi) 
speċifiċi għal dan. 
                                               
1 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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Il-muniċipalità, bħala s-sid tas-sistema tad-drenaġġ pubblika, hija responsabbli li tibniha b’tali 
mod li ma tiksirx id-drittijiet u n-netwerk tal-oħrajn. Madankollu, f’ċirkostanzi speċjali (eż. xita 
qawwija mhux tas-soltu, sadd) jista’ jkun hemm fawran fis-sistema tad-drenaġġ. Il-proprjetajiet, 
fi ħdan ċerti limiti tekniċi, jistgħu jiġu protetti mill-għargħar permezz ta’ valvijiet kontra l-
fawran.

Skont l-informazzjoni tal-petizzjonanta u l-imħallef tal-Qorti Distrettwali, l-esperti ddikjaraw li l-
iżviluppatur kiser il-kodiċi tal-bini. Barra minn hekk, sabu eżempji tan-nuqqas ta’ 
valutazzjonijiet tekniċi xierqa li kienu meħtieġa biex jiġi żgurat li l-kostruzzjoni tal-kanal tad-
drenaġġ pubbliku titwettaq b’mod korrett. Saru xi bidliet ukoll għall-proġett ta’ investiment fiż-
żona tal-proprjetà tal-petizzjonanta. Skont il-petizzjonanta dan wassal għal għargħar tad-drenaġġ. 
Il-petizzjonanta diġà kisbet sentenza favuriha mill-Qorti ta’ Bielsk Podlaski. Is-sentenza kienet 
ibbażata fuq id-dispożizzjonijiet tal-Att Pollakk dwar il-Provvista Kollettiva tal-Ilma u r-Rimi 
Kollettiv tal-Ilma Mormi. Għadha ma saritx rabta mal-leġiżlazzjoni Ewropea. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ma tistax tidentifika ksur tal-leġiżlazzjoni Ewropea (id-Direttiva dwar it-
Trattament tal-Ilma Mormi) abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta. Peress li l-
ksur kien soġġett għal sentenza mill-qorti skont is-sistema legali Pollakka, ikun xieraq li l-
petizzjonanta tkompli bil-proċedura tal-qorti nazzjonali. Skont is-sentenza, il-petizzjonanta tista’ 
tapplika fil-qorti Pollakka għall-ħruġ ta’ klawżola ta’ infurzar, li tippermetti l-infurzar tas-
sentenza u l-arranġament ta’ “rimedju sostituttiv”.


