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PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat  għall-Petizzjonijiet

20.11.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0465/2006, imressqa minn Juan de Dios Gutierrez Cogolor, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, f’isem l-‘Asociacion Comunidad de Vecinos Urb. Velle del 
Sol Sector XXX’, dwar il-kwalità tal-ilma għax-xorb f’Mutxamel (Spanja). 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, president tal-‘Asociacion Comunidad de Vecinos Urb. Velle del Sol Sector 
XXX’, jilmenta dwar is-sitwazzjoni tad-djar li jinsabu f’Valle del Sol, liema djar 
m’għandhomx aċċess għall-ilma tax-xorb minkejja l-fatt li z-zona tikkwalifika bħala ‘zona 
urbana’. Il-petizzjonant isostni li l-awtoritajiet lokali naqsu milli jsolvu din is-sitwazzjoni u 
għaldaqstant jitlob l-għajnuna tal-Parlament.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-31 ta’ Ottubru 2006. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

L-informazzjoni disponibbli, iktar milli xejn, permezz ta’ riċerka fil-midja reġjonali tal-
provinċja ta’ Alicante u minn informazzjoni mill-Uffiċċju Nazzjonali Spanjol tal-Istatistika, 
għadha mhix biżżejjed għal evalwazzjoni finali min-naħa tal-Kummissjoni. Minkejja dan, din 
l-informazzjoni tippermetti lill-Kummissjoni tasal għal dawn il-konklużjonijiet preliminari:

Iz-zona abitata ta’ El Valle del Sol fil-muniċipalità ta’ Mutxamel (provinċja ta’ Alicante, 
Spanja) għandha popolazzjoni1 li taqbeż il-limiti stabbiliti mid-Direttiva dwar l-Ilma tax-

                                               
1 Istitut Nazzjonali tal-Istatistika http://www.ine.es: abitanti permanenti  ta’ El Valle del Sol: 183
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Xorb1 (jiġifieri sistema ta’ provvista ta’ ilma għal iżjed minn 50 persuna, jew provvista ta’ 
aktar minn 10 m3 ta’ ilma kuljum). Skont il-Kummissjoni, minkejja li għal ċertu żmien il-
muniċipalità ta’ Mutxamel kellha pjanijiet biex tgħaqqad is-sistema ta’ provvista tal-ilma ta’ 
El Valle del Sol ma’ għajn ta’ ilma ta’ kwalità xierqa għall-konsum, dawn il-pjanijiet 
għadhom ma ġewx implimentati;

a)  Id-Direttiva dwar l-Ilma għax-Xorb tistabbilixxi li:
- għandhom jiġu osservati l-istandards dwar il-kwalità mikrobijoloġika u kimika tal-
ilma għax-xorb; 
- għandhom isiru kontrolli regolari fuq il-kwalità tal-ilma għax-xorb;
- il-konsumatur għandu jkollu aċċess għal informazzjoni adegwata u aġġornata dwar 
il-kwalità tal-ilma għax-xorb;

b) L-analiżi tal-ilma għax-xorb ipprovduta mill-petizzjonant (data tal-kampjun ta’ Awwissu 
2004) turi ammonti elevati: 

- għall-parametru “batterji tal-coliform” (osservat valur ta’ 31 għal kull 100 ml; 
standard ta’ kwalità 0 għal kull 100 ml); 
- għall-parametri “klorur” (osservat valur ta’ 1511 mg/l; standard ta’ kwalità 250 
mg/l), “sulfat” (osservat valur ta’ 1056 mg/l; standard ta’ kwalità 250 mg/l) u 
“konduttività” (osservat valur ta’ 5845 μS/cm; standard ta’ kwalità 2500 μS/cm).

Madankollu, din l-analiżi ma tinkludix il-parametri kollha koperti bid-Direttiva dwar l-Ilma 
għax-Xorb.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni beħsiebha titlob l-awtoritjiet Spanjoli għal informazzjoni dwar il-qagħda tal-
ilma għax-xorb fiz-zona abitata ta’ El Valle del Sol (muniċipalità ta’ Mutxamel). Kif tasal l-
informazzjoni mitluba, il-Kummissjoni ser teżamina din id-dejta, tqis liema passi għandhom 
jittieħdu u tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet b’komunikazzjoni addizzjonali.’

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Novembru 2009.

Il-provvista attwali u l-istejtus ta’ kwalità tal-ilma għax-xorb: 

Is-sistema ta’ provvista ta’ El Valle del Sol tipprovdi għal madwar 2002 resident u 
għaldaqstant, hija tinsab fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ilma għax-Xorb3

.

Fl-2009, il-kwalità tal-ilma għax-xorb tas-sistema ta’ provvista f’El Valle del Sol fil-biċċa l-
kbira tagħha tissodisfa l-istandards dwar il-kwalità mikrobijoloġika u kimika tad-Direttiva 
dwar l-Ilma għax-Xorb (Annessi I.A u I.B), bl-eċċezzjoni tal-parametru “fluworidu” (osservat 
valur ta’ 2.29 mg/l, limitu ta’ valur ta’ 1.5 mg/l); madankollu, hija taqbeż uħud mill-

                                               
1 Direttiva 98/83/KE tat-3 ta’ Novembru 1998 dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, 
  ĠU L330 tal-5.12.1998
2 Dejta mill-Muniċipalità ta’ Mutxamel, mill-Gvern Reġjonali (Generalitat Valeciana) u mill-Uffiċċju Nazzjonali 
tal-Istatistika http://www.ine.es 
3 Direttiva 98/83/KE tat-3 ta’ Novembru 1998 dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, 
  ĠU L330 tal-5.12.1998
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‘parametri indikaturi’ (bħas-sodju, il-kloruri, is-sulfati u l-konduttività)1. Konsegwentement, 
il-Gvern Reġjonali (Generalitat Valeciana), fl-ittra tiegħu tal-10 ta’ Settembru 2009, 
ikkwalifika l-ilma bħala “mhux tajjeb għax-xorb”. Il-konsumaturi ġew informati.

Miżuri korrettivi: 

Fl-1 ta’ Settembru 2009, il-Kunsill Muniċipali ta’ Mutxamel approva l-proġett biex is-sistema 
ta’ provvista tal-ilma ta’ El Valle del Sol tingħaqad ma’ għajn tal-ilma ta’ kwalità xierqa
għall-konsum, bi spiża ta’ €1 460 766,11, li għandu jitlesta fi żmien sitt xhur. Il-Gvern 
Reġjonali (Generalitat Valenciana) inkluda l-proġett tal-ilma għax-xorb għal El Valle del Sol 
fil-pjan ta’ azzjoni speċjali tiegħu għall-inċentivi ekonomiċi. Bdew passi operazzjonali lejn it-
twettiq tal-proġett li nbeda f’Ottubru 2009 u dawn ġew ippubblikati fuq il-websajt tal-
muniċipalità2.

Konklużonijiet

Bil-miżuri adottati mill-Kunsill Muniċipali u l-Gvern Reġjonali, l-awtoritajiet responsabbli, 
għalkemm tard, issa jidhru li ħadu l-miżuri meħtieġa biex jirrispettaw l-obbligi tagħhom skont 
id-Direttiva dwar l-Ilma għax-Xorb (l-Artikolu 8 “Azzjoni korrettiva u restrizzjonijiet fl-
użu”), billi taw bidu għall-konnessjoni tas-sistema ta’ provvista tal-ilma għax-xorb ta’ El 
Valle del Sol ma’ għajn tal-ilma ta’ kwalità xierqa f’konformità mad-Direttiva dwar l-Ilma 
għax-Xorb.

                                               
1 Filwaqt li l-parametri mikrobijoloġiċi u kimiċi (Annessi I.A u I.B) huma legalment vinkolanti, il-parametri 
indikaturi (Anness I.C) għandhom jiġu ffissati biss għal raġunijiet ta’ monitoraġġ u biex jiġu sodisfati l-obbligi 
imponuti fl-Artikolu 8 (azzjoni korrettiva u restrizzjonijiet fl-użu).
2 http://www.mutxamel.org/document/6329Adj.prov.deposito%20valle%20del%20sol.pdf


