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Suġġett: Petizzjoni 0250/2007 imressqa mis-Sra. Janet Crawford (ta’ nazzjonalità 
Irlandiża) dwar problemi fil-provvista ta’ l-ilma fin-Nofsinhar tal-Kontea ta’ 
Tipperary (l-Irlanda)

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Il-petizzjonanta tilmenta mill-waqfien frekwenti tal-provvista ta’ l-ilma fin-Nofsinhar tal-
Kontea ta' Tipperary matul is-sajf jew fix-xhur meta ma tantx tagħmel xita u qegħda titfa’ t-
tort fuq amministrazzjoni mhux adegwata ta’ l-ilma mill-awtoritajiet lokali. Skond il-
petizzjonanta, il-problemi tal-provvista ta’ l-ilma huma dovuti għad-deterjorazzjoni tal-
pajpijiet eżistenti, nixxiegħat u ġibjuni mhux adegwati. Il-petizzjonanta ssostni li xi kultant, l-
ilma jiġi mgħoddi miz-zona rurali lejn l-irħula tal-madwar u li ma hemm l-ebda numru ta’ 
emerġenza fejn ir-residenti jistgħu jirrapportaw ħsarat fil-provvista ta’ l-ilma. Il-petizzjonanta 
takkuża lill-kunsill lokali talli nefaq il-fondi allokati għas-sistema ta’ l-ilma rurali fuq 
affarijiet oħra u talli ma ħax miżuri sabiex jassigura l-provvista ta' l-ilma fiz-zona. Il-
petizzjonanta qegħda titlob lill-Parlament Ewropew sabiex jinvestiga s-sitwazzjoni. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar it-23 ta’ Lulju 2007. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet nhar is-17 ta’ April 2008.

F’Kilross, ġiet mgħerrqa borehole bil-għan li tiżdied il-provvista ta’ l-ilma. L-ilma tal-wiċċ 
imtella’ huwa mimli bil-ġir u għandu dehra xejn pjaċevoli. 

Il-petizzjoni tikkonċerna primarjament is-sigurezza tal-provvista ta' l-ilma tax-xorb fin-
Nofsinhar ta' Tipperary. Il-kwalità ta’ l-ilma tax-xorb fl-UE hija regolata bid-Direttiva dwar l-
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Ilma tax-Xorb1, li għandha l-għan li tissupplixxi ilma nadif u tajjeb għas-saħħa f’zoni ta’ 
provvisti ta’ l-ilma li jservu aktar minn 50 persuna. L-istandards tal-kwalità huma definiti
minn sett ta’ parametri kimiċi, mikrobijoloġiċi u organolettiċi. Madankollu, ebda leġiżlazzjoni 
ta’ l-UE ma tkopri l-aspetti kwantitattivi tal-provvista ta’ l-ilma tax-xorb. Għalhekk, il-
Kummissjoni m’għandha ebda bażi legali biex taġixxi fuq dan il-punt.

Jekk l-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem ikun fih dożi għoljin ta’ ġir, dan ma jistax 
ikun konformi mad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb. Id-direttiva tistabbilixxi li t-turbidità, il-
kulur u t-t-togħma ta’ l-ilma tax-xorb għandhom ikunu aċċettabbli għall-konsumaturi. Anki 
jekk dan jista’ jkun diffiċli biex jiġi kkwantifikat, l-Istati Membri huma obbligati li 
jimmonitorjaw iz-zoni tal-provvisti ta’ l-ilma u li jagħmlu l-informazzjoni adegwata u 
aġġornata disponibbli għall-konsumaturi. 

Il-petizzjonanta ma tispeċifikax liema tipi ta’ fondi qegħdin jiġu mwarrba mis-sistema ta’ l-
ilma rurali: il-fondi nazzjonali Irlandiżi, il-Fondi ta’ l-Iżvilupp Reġjonali Ewropej jew il-
Fondi Agrikoli Ewropej għall-Iżvilupp Rurali. 

Il-Kummissjoni m’għandha ebda bażi legali biex tintervjeni fuq il-provvista ta’ l-ilma mhux 
adegwata, minħabba li l-ebda leġiżlazzjoni ta’ l-UE ma tkopri s-sigurezza tal-provvista ta’ l-
ilma tax-xorb. Fir-rigward tal-kwalità ta’ l-ilma, il-petizzjonanta ngħatat il-parir li tikkuntattja 
lill-awtoritajiet lokali tagħha sabiex tikseb aktar tagħrif dwar il-kwalità ta' l-ilma tax-xorb 
distribwit mill-borehole ta’ Kilross, b’mod partikolari, f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-aspetti 
organolettiċi (turbidità, kulur u togħma). Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tintegra din l-
informazzjoni f’każ ta’ ksur li għadu għaddej kontra l-Irlanda fir-rigward tal-kwalità ta’ l-ilma 
tax-xorb f’zoni rurali.

Il-Kummissjoni m’għandha ebda awtorità fir-rigward ta’ l-użu ta’ fondi nazzjonali Irlandiżi u 
qegħda tħares ’il quddiem biex tirċievi aktar informazzjoni mingħand il-petizzjonanta, sabiex 
jiġi stabbilit jekk hemmx fondi ta’ l-UE involuti.

                                               
1  Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE tal-5.12.1998 ĠU L330 p.32


