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PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

31.01.2014

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 9071/2009, imressqa minn Angela u William Flanagan, ta’ 
ċittadinanza Brittanika, dwar il-perikli għas-saħħa li jirriżultaw minn 
sistema tad-drenaġġ difettuża u l-fatt li l-awtoritajiet qed jirrifjutaw li jieħdu 
azzjoni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti joġġezzjonaw għall-fatt li l-awtorità muniċipali tagħhom approvat sistema 
tad-drenaġġ li hi evidentement difettuża, u li huma jsostnu li hi ta’ periklu għas-saħħa 
pubblika peress li qed tniġġes nixxiegħa fil-qrib. Fid-dawl tar-rispons insodisfaċenti għall-
ilmenti tagħhom u l-protesti minn korpi differenti, fosthom ombudsmen, l-awtoritajiet 
Skoċċiżi u l-kumitat għall-petizzjonijiet tal-Parlament Skoċċiż, huma qed ifittxu l-għajnuna 
tal-Parlament Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Il-petizzjoni mis-sidien ta’ dar fil-muniċipalità ta’ Auchterarder, l-Iskozja, tindirizza 
allegazzjonijiet ta’ abbandun tad-doveri mill-awtoritajiet u korpi lokali u reġjonali Skoċċiżi 
responsabbli għall-permessi tal-bini u għas-superviżjoni tagħhom. Huma jkomplu jitolbu biex 
jingħataw kumpens għad-danni u l-ispejjeż dovuti minħabba tali allegat abbandun.

Il-kwistjoni tirrigwarda s-sistema tad-drenaġġ domestika li taqdi tlett idjar u bir tal-ilma tax-
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xorb kontaminat. Filwaqt li m’hemm l-ebda allegazzjoni ta’ ksur tal-leġiżlazzjoni ambjentali 
tal-UE, lanqas m’hemm leġiżlazzjoni tal-UE 1 dwar il-provvisti individwali tal-ilma tax-xorb, 
jew dwar sistemi tal-ilma mormi li jaqdu tlett idjar individwali. Dawn huma kwistjonijiet 
nazzjonali li għandhom jiġu trattati mill-awtoritajiet tal-Istati Membri.

Fir-rigward tal-allegazzjonijiet li jirrigwardaw l-aċċess għall-qrati għall-kumpens tad-danni, 
il-Kummissjoni tindika li dawn il-mistoqsijiet ma jaqgħux fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-UE iżda jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-setgħat nazzjonali.

Il-Kummissjoni ma tistax tiġġustifika t-tkomplija tal-investigazzjoni ta’ din il-kwistjoni. 

4. (REV) Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Marzu 2011.

L-informazzjoni addizzjonali ppreżentata mill-petizzjonanti tiddikjara li l-provvista tal-ilma 
tax-xorb isservi 34 bini domestiku b’massimu ta’ 85 abitant. Provvista tal-ilma tax-xorb ta’ 
dan id-daqs (li sservi aktar minn 50 persuna) taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 
dwar l-Ilma tax-Xorb2. 

Għaldaqstant, il-Kummissjoni se ssaqsi lill-awtoritajiet tar-Renju Unit:-

 dwar id-daqs tal-provvista tal-ilma tax-xorb;
 dwar ir-riżultati ta’ monitoraġġ ta’ dik il-provvista tal-ilma matul l-2009 u l-2010 

(Artikolu 7 tad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb);
 dwar x’tagħrif adegwat u aġġornat huwa disponibbli għall-konsumaturi dwar il-kwalità 

tal-ilma tax-xorb tagħhom.

Il-Kummissjoni se tirrapporta lura lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet hekk kif ir-risposta tal-
awtoritajiet tar-Renju Unit dwar il-provvista tal-ilma tax-xorb tiġi evalwata kif għandu jkun.

5. (REV II) Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2011.

Il-Kummissjoni talbet informazzjoni mill-awtoritajiet Skoċċiżi wara allegazzjonijiet ulterjuri 
mill-petizzjonanti.

Il-provvista min-nixxiegħa ta’ Tullibardine, magħrufa bħala “Tullibardine Spring Supply”, 
taqdi popolazzjoni ta’ madwar 85 persuna, u 34 post, li l-maġġoranza tagħhom huma 
proprjetajiet residenzjali domestiċi, iżda jinkludu żewġ attivitajiet li huma trattati bħala 

                                               
1 Id-Direttiva 98/83/KE dwar l-Ilma tax-Xorb, ĠU L330 tal-5.12.1998, tapplika għall-provvisti tal-ilma tax-xorb 
li jaqdu aktar minn 50 persuna jew li jipprovdu aktar minn 10 m³ ta’ ilma tax-xorb kuljum.  Id-Direttiva Qafas 
dwar l-Ilma 2000/60/KE, ĠU L327 tat-22.12.2000, tistipula, fost l-oħrajn, l-obbligu li jiġu protetti l-ilmijiet li 
jintużaw biex jittella’ l-ilma tax-xorb li jaqdu aktar minn 50 persuna jew jipprovdu aktar minn 10 m³ kuljum 
bħala medja. Id-Direttiva 91/271/KE dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi, ĠU L135 tat-30.5.1991, 
tapplika, bħala regola, għall-agglomerazzjonijiet ta’ aktar minn 2 000 abitant (jew l-ekwivalenti fit-tniġġis tal-
ilma mormi ‘ekwivalenti ta’ popolazzjoni’), iżda mhux għal djar individwali.
2 Id-Direttiva 98/83/KE, ĠU L330 tal-5.12.1998; il-kamp ta’ applikazzjoni kif stabbilit fl-Artikoli 2 u 3.
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attivitajiet kummerċjali għall-finijiet tad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb; 98/83/KE1 - dar 
għall-kura tat-tfal u forn żgħir. Għalhekk, il-provvista hija soġġetta għad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb. 

Il-provvista min-nixxiegħa ta’ Tullibardine mhijiex provduta mis-servizz pubbliku tal-ilma 
Skoċċiż, Scottish Water, iżda skont il-liġi Skoċċiża rilevanti 2, hija kkunsidrata bħala 
provvista tal-ilma privata. Ir-responsabilità għall-manutenzjoni tal-provvisti tal-ilma privati 
ġeneralment taqa’ f’idejn dawk li huma dipendenti mill-provvisti.  Huwa ferm rari li 
individwu wieħed ikollu r-responsabilità kollha għal provvista tal-ilma privata.  Fir-rigward 
tal-provvista ta’ Tullibardine, m’hemmx operatur/fornitur wieħed u m’hemmx persuna waħda 
li jeżerċitaw setgħat ta’ ġestjoni jew kontroll b’rabta mal-provvista.  

Għaldaqstant, skont l-awtoritajiet Skoċċiżi, dawk kollha li jużaw il-provvista (inklużi l-
petizzjonanti), għandhom ir-responsabilità 3 tal-manutenzjoni u t-titjib tal-provvista ta’ 
Tullibardine. Ittieħdu kampjuni tal-ilma min-nixxiegħa skont ir-“Regolamenti 2006 tal-
Provvisti tal-Ilma Privati (fl-Iskozja)” u l-analiżi identifikat li perjodikament kien hemm 
nuqqas ta’ konformità mal-istandards batterjoloġiċi għall-ilma tax-xorb.  Barra minn hekk, il-
valutazzjoni tar-riskju għall-provvista, obbligatorja skont il-liġi Skoċċiża u mwettqa mill-
Kunsill ta’ Perth u Kinross fl-24 ta’ Ottubru 2007, ikkonkludiet ukoll li l-provvista hija 
f’riskju għoli ta’ kontaminazzjoni mikrobijoloġika potenzjali.  Konsegwentement, huma 
meħtieġa miżuri ta’ rimedju biex jiġu indirizzati l-problemi tal-provvista tal-ilma, min-naħa 
ta’ dawk li huma responsabbli għall-provvista. 

L-awtoritajiet Skoċċiżi qalu wkoll li l-awtorità lokali responsabbli (il-Kunsill ta’ Perth u 
Kinross) irrakkomandat lis-sidien u lill-utenti tal-provvista biex iwettqu xogħlijiet ta’ rimedju 
u titjib biex jiġu minimizzati r-riskji tas-saħħa potenzjali mill-provvista tagħhom; 
irrakkomandat li l-appoġġ finanzjarju għal dan ix-xogħol ta’ rimedju u titjib ikun disponibbli, 
b’għotja ta’ mhux iktar minn £800 għal kull proprjetà, ikomplu joffru pariri u linji gwida u 
jaħdmu ma’ dawk li huma dipendenti fuq il-provvista min-nixxiegħa ta’ Tullibardine biex 
jiżviluppaw soluzzjoni effettiva għat-trattament tal-ilma sabiex tiġi protetta s-saħħa tal-
bniedem u biex ikun hemm konformità mal-istandards tal-kwalità tal-ilma stabbiliti fid-
Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb.     

Konklużjoni

Abbażi ta’ dak li ġie diskuss hawn fuq, jidher li l-informazzjoni meħtieġa hija disponibbli fil-
livell lokali, mhux biss fir-rigward tal-problema, iżda wkoll fir-rigward tas-soluzzjoni tagħha 
inkluż l-appoġġ finanzjarju possibbli għal miżuri ta’ rimedju.

6. Risposta tal-Kummissjoni (REV III), li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014.

Il-kwistjoni msemmija fil-petizzjoni tirrigwarda s-sistema tad-drenaġġ domestika li taqdi tlett 
idjar u bir tal-ilma tax-xorb kontaminat. Filwaqt li m’hemm l-ebda allegazzjoni ta’ ksur tal-

                                               
1 ĠU L 330, 5.12.1998.
2

Ir-Regolamenti 2006 tal-Provvisti tal-Ilma Privati (fl-Iskozja)
3

Dawk l-okkupanti huma ‘persuni rilevanti’ għall-finijiet tar-Regolament 4 tar-Regolamenti 2006 tal-Provvisti 
tal-Ilma Privati (fl-Iskozja).  
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leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE, lanqas m’hemm leġiżlazzjoni tal-UE 1 dwar il-provvisti 
individwali tal-ilma tax-xorb, jew dwar sistemi tal-ilma mormi li jaqdu tlett idjar individwali. 
Dawn huma kwistjonijiet nazzjonali li għandhom jiġu trattati mill-awtoritajiet tal-Istati 
Membri.

Fir-rigward tal-allegazzjonijiet li jirrigwardaw l-aċċess għall-qrati għall-kumpens tad-danni, 
il-Kummissjoni tindika li dawn il-mistoqsijiet ma jaqgħux fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-UE iżda jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-setgħat nazzjonali.

Il-Kummissjoni eżaminat l-informazzjoni addizzjonali mibgħuta mill-petizzjonant mill-
komunikazzjoni preċedenti iżda tikkonkludi li l-ebda element ġdid dwar is-sustanza ma ġie 
pprovdut li jagħti evidenza ta’ ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE. 

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni ma sabet l-ebda evidenza ta’ ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE u m’għandhiex l-
intenzjoni li tinvestiga aktar din il-kwistjoni. 

                                               
1 Id-Direttiva 98/83/KE dwar l-Ilma tax-Xorb, ĠU L330 tal-5.12.1998, tapplika għall-provvisti tal-ilma tax-xorb 
li jaqdu aktar minn 50 persuna jew li jipprovdu aktar minn 10 m³ ta’ ilma tax-xorb kuljum.  Id-Direttiva Qafas 
dwar l-Ilma 2000/60/KE, ĠU L327 tat-22.12.2000, tistipula, fost l-oħrajn, l-obbligu li jiġu protetti l-ilmijiet li 
jintużaw biex jittella’ l-ilma tax-xorb li jaqdu aktar minn 50 persuna jew jipprovdu aktar minn 10 m³ kuljum 
bħala medja. Id-Direttiva 91/271/KE dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi, ĠU L135 tat-30.5.1991, 
tapplika, bħala regola, għall-agglomerazzjonijiet ta’ aktar minn 2 000 abitant (jew l-ekwivalenti fit-tniġġis tal-
ilma mormi ‘ekwivalenti ta’ popolazzjoni’), iżda mhux għal djar individwali.


