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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1020/2006 minn Didier Fabri (Belġjan), dwar allegat ksur tad-
Direttiva dwar it-trattament tad-drenaġġ urban.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar it-tniġġis tal-ħamrija ikkawżat mit-tnixxija tad-drenaġġ 
urban fi triq pubblika minħabba faċilitajiet ta’ drenaġġ difettużi, u li r-responsabilità għalih 
hija biċċa minnha tal-awtoritajiet reġjonali u biċċa tal-awtoritajiet muniċipali tal-post fejn 
joqgħod. Huwa jsostni li dan iwassal għall-ksur tad-Direttiva 97/271/KE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Mejju 2007. Intalab tagħrif mingħand il-Kummissjoni skont
l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura.

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ottubru 2007.

Sfond

Il-petizzjonant jilmenta dwar in-nuqqas ta’ sistema ta’ drenaġġ fl-agglomerazzjoni ta’ Rhode-
Saint-Genèse (fil-periferija ta’ Brussell).

Id-Direttiva 91/271/KE dwar it-trattament tal-ilma urban mormi1 titlob li l-
agglomerazzjonijiet Ewropej ikollhom sistema ta’ ġbir tal-ilma urban mormi hekk kif l-
ekwivalenti ta’ popolazzjoni tagħhom jaqbeż l-2,000 abitant.

                                               
1 Direttiva 91/271/KE dwar it-trattament tal-ilma urban mormi (ĠU L 135, tat-30.05.1991, p. 40).
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Petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li n-nuqqas ta’ sistema ta’ drenaġġ (speċjalment fil-każ tan-numri 116 
sa 182 tat-triq ta’ Waterloo) iwassal għal tnixxijiet regolari ta’ drenaġġ fil-kanali tal-
abitazzjonijiet, jew fit-triq pubblika stess, fil-verità fl-ixmajjar tal-foresta ta’ Soignes (li 
minnha jittieħed l-ilma għax-xorb permezz ta’ passaġġi għall-ġarr tal-ilma).

Huwa jirrapporta n-nuqqas ta’ koordinazzjoni bejn ir-reġjun Fjamming (responsabbli mit-
toroq pubbliċi) u l-awtorità lokali (responsabbli għas-sistema tad-drenaġġ) sabiex isibu 
soluzzjoni għal din il-problema.

Il-petizzjonant jirrimarka li l-belt tiegħu kien fiha 17, 834 abitant fil-31/12/2001 u b’hekk 
jevoka l-ksur tad-Direttiva relatata mat-trattament tal-ilma urban mormi.

Kummenti mingħand il-Kummissjoni

Ir-reġjun Fjamming identifika l-ilmijiet tal-wiċċ kollha tiegħu bħala żoni sensittivi fl-1995.

Skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 91/271/KE kull agglomerazzjoni, identifikata bħala żona 
sensittiva, għandha tiġi mgħammra b’sistema ta’ ġbir għall-ilma mormi urban, mhux iżjed 
tard mill-31/12/1998 jekk l-ekwivalenti ta’ popolazzjoni tagħha jaqbeż l-10,000, inkella sal-
31/12/2005 jekk l-ekwivalenti ta’ popolazzjoni jkun bejn l-2,000 u l-10,000.

Fil-fatt, il-Belġju huwa s-suġġett ta’ proċedura ta’ ksur minħabba li f’ċerti bliet bl-ekwivalenti 
ta’ popolazzjoni ta’ ’l fuq minn 10,000 abitant ma tħarisx l-Artikolu 3. Fil-fatt, l-
agglomerazzjoni ta’ Rhode-Saint-Genèse ma tidher fl-ebda dejta li l-Kummissjoni għandha 
fil-pussess tagħha, fil-kuntest ta’ dan il-każ.

Madankollu, l-interpretazzjoni tal-kunċett ta’ agglomerazzjoni fis-sens tad-Direttiva m’hijiex 
ibbażata fuq l-unitajiet amministrattivi, iżda fuq il-kontinwità tas-sistema urbana u 
ekonomika. Fi kliem ieħor, l-ilmijiet imsemmijin tal-kwartier ta’ Rhode-St-Genèse, jistgħu 
jiġu inklużi fl-iskema ta’ agglomerazzjoni viċina, li għalija jkun hemm bżonn li jiġi stabbilit 
id-daqs.

Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni tipproponi li tibgħat talba għat-tagħrif lill-awtoritajiet Belġjani sabiex jiġi 
ddeterminat (skont id-Direttiva 91/271/KE) fuq liema agglomerazzjoni jiddependi l-kwartier 
imsemmi mill-petizzjonant, u liema huma l-karatteristiċi skont id-Direttiva 91/271/KE.

Ir-Reġjun Fjamming identifika l-ilmijiet tal-wiċċ kollha tiegħu bħala zoni sensittivi fl-1995. 

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2009.

Wara l-aħħar avviż tagħha, il-Kummissjoni bagħtet żewġ talbiet ta’ informazzjoni lill-
awtoritajiet Belġjani. Ir-risposta tagħhom hija eżaminata hawn taħt.
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L-awtoritajiet Belġjani (Vlaamse Milieumaatschappij – L-Aġenzija Fjamminga tal-Ambjent) 
javżaw fir-risposti tagħhom lill-Kummissjoni li:
- l-indirizzi msemmija mill-petizzjonant jinsabu fil-fruntiera tal-Lvant tal-agglomerazzjoni li 
tiġbor parzjalment l-ibliet ta’ Beersel u Rhode-St-Genèse (l-agglomerazzjoni definita fis-sens 
tad-Direttiva 91/271/KEE jiġifieri f’termini tal-kontinwità tan-netwerk ekonomiku u urban); 
- madanakollu l-indirizzi msemmija mill-petizzjonant mhumiex inklużi fl-agglomerazzjoni. 
Huwa previst li huma jkunu mgħammra b’sistema ta’ tindif awtonoma (b’tankijiet settiċi). 
Parti mil-leġiżlazzjoni fis-seħħ hija pprovduta (Vlarem II);
- din l-agglomerazzjoni toħloq piż li jniġġes li jikkorrispondi għal 49,600 abitant.

Skont is-sit tal-Internet1 ta’ Vlaamse Milieumaatschappij, huwa previst li t-tindif taz-zona 
msemmija mill-petizzjonant isir bl-aħjar mod possibbli minn perspettiva kollettiva. Il-
Kummissjoni hija tal-opinjoni li l-indirizzi msemmija mill-petizzjonant iridu jitqiesu bħala li 
jagħmlu parti minn din l-agglomerazzjoni (l-agglomerazzjoni definita skont id-Direttiva). 

Għaldaqstant u fir-rigward tad-daqs ta’ din l-agglomerazzjoni, l-Artikolu 3 tad-Direttiva 
jirrikjedi li tiġi implimentata sistema ta’ ġbir tad-drenaġġ. Madanakollu, jekk l-installazzjoni
ta’ din is-sistema ma tkunx ġustifikata (minħabba nuqqas ta’ interess ambjentali jew spiża 
eċċessiva), jistgħu jiġu implimentati sistemi individwali jew sistemi adegwati oħra. 
Madanakollu, dawn tal-aħħar għandhom jiżguraw l-istess livell ta’ ħarsien tal-ambjent 
(f’termini ta’ ġbir u ta’ trattament). 

Il-Kummissjoni tqis li l-amministrazzjoni ħażina tat-tankijiet settiċi li jisnabu fid-djar  
imsemmija fil-petizzjoni tmur kontra r-rekwiżiti ambjentali tad-Direttiva u li kieku dawn it-
tankijiet settiċi kienu miżmuma tajjeb (tindif regolari u tbattil f’impjanti ta’ trattament), huma 
kienu jistgħu jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti (l-istess livell ta’ ħarsien tal-ambjent). L-
eċċezzjoni għall-prinċipju ta’ ġbir mhijiex aċċettata għajr jekk dawn ir-rekwiżiti ma jkunux 
sodisfatti. Skont il-petizzjonant, dawn ir-rekwiżiti mhux dejjem ikunu sodisfatti.

Din l-agglomerazzjoni tagħmel parti minn proċedura ta’ ksur orizzontali li qiegħda ssir 
attwalment kontra r-Renju tal-Belġju għall-implimentazzjoni ħażina tad-Direttiva 
91/271/KEE (Kawża C-27/03, sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja fit-8 ta’ Lulju 
2004). 

Il-Kummissjoni għandha tavża lill-awtoritajiet Belġjani dwar ir-rekwiżiti meħtieġa f’każ tal-
użu tas-sistemi individwali u dwar il-fatt li s-sitwazzjoni deskritta mill-petizzjonant mhijiex 
konformi mar-rekwiżiti tad-Direttiva. 

Bl-istess mod, il-Kummissjoni għandha tkompli tikkunsidra s-sitwazzjoni deskritta fil-
petizzjoni fil-qafas tal-proċedura ta’ ksur orizzontali li qiegħda ssir attwalment, fir-rigward 
tas-sitwazzjoni tal-agglomerazzjoni li tiġbor parzjalment l-ibliet ta’ Beersel u Rhode-St-
Genèse.

                                               
1  http://geoloket.vmm.be/zonering/map.phtml


