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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0083/2006 imressqa mis-Sur Dan Foley (ta’ nazzjonalità Irlandiża), 
f’isem il-Kildimo and Pallaskenry Water Retention Committee, dwar l-intenzjoni 
ta’ l-awtoritajiet lokali li jimmodifikaw is-sors tal-provvista ta' l-ilma għaz-zoni 
ta’ Kildimo u Pallaskenry

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li minkejja l-kwalità tajba ħafna tal-provvista ta' l-ilma kurrenti għaz-
zoni ta' Kildimo u Pallaskenry (mill-Fawwara ta’ Bleach Lough) u x-xewqa taċ-ċittadini li 
jikkonservawha kif inhi, l-amministrazzjoni lokali qegħda tikkunsidra li tissostitwixxi dan is-
sors tal-provvista, billi tagħmel konnessjoni max-Xmara Deel fi ħdan l-Iskema tal-Provvista 
ta’ l-Ilma ta’ l-Estwarju ta’ Shannon. Il-petizzjonant isostni li azzjoni bħal din ser tkun ta’ 
ħsara serja għas-saħħa taċ-ċittadini fiz-zona msemmija fuq. Huwa jsostni li minbarra l-fatt li 
x-Xmara Deel qegħda tiġi mniġġsa, l-Impjant tat-Trattament ta’ l-Estwarju ta’ Shannon juża 
kwantitajiet kbar ta’ sustanzi kimiċi varji biex jittratta l-ilma. Huwa jitlob lill-Parlament 
Ewropew biex jieħu azzjoni immedjata sabiex jassigura li dan il-proġett jitwaqqaf u li x-
xewqat taċ-ċittadini ma jiġux injorati.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 30 Mejju 2006. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 10 Novembru 2006.

Il-petizzjonant isostni li għalkemm il-Fawwara mhux imniġġsa ta’ Bleach Lough ilha s-sors 
ta' ilma tax-xorb ta' kwalità tajba għaz-zoni ta’ Kildimo u Pallaskenry għal aktar minn 50 
sena, l-amministrazzjoni lokali qegħda tikkunsidra li tabbanduna din il-provvista u li tagħmel 
l-astrazzjoni ta' l-ilma mix-Xmara Deel, li diġà hija l-punt ta’ l-astrazzjoni ewlieni għall-
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Iskema tal-Provvista ta’ l-Ilma ta’ l-Estwarju ta’ Shannon. Il-petizzjonant isostni li azzjoni 
bħal din ser tkun ta' ħsara serja għas-saħħa taċ-ċittadini fiz-zona msemmija fuq. Huwa jsostni 
li x-Xmara Deel qegħda tiġi mniġġsa minn annimali mejtin u drenaġġ mhux ipproċessat u li l-
Impjant tat-Trattament ta’ l-Estwarju ta’ Shannon jeħtieġ li juża kwantitajiet kbar ta’ sustanzi 
kimiċi varji biex jittratta l-ilma. Barra minn hekk, il-petizzjonant jisħaq li ma ngħatat ebda 
kunsiderazzjoni għax-xewqat taċ-ċittadini ta’ Kildimo u Pallaskenry, minkejja l-protesti u d-
dimostrazzjonijiet illi saru.

Il-biċċiet ikkonċernati tal-leġiżlazzjoni huma d-Direttivi 98/83/KE1 (Direttiva dwar il-kwalità 
ta’ l-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem – id-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb) u 
75/440/KE2 (Direttiva li tikkonċerna l-kwalità meħtieġa ta’ l-ilmijiet tal-wiċċ magħżula għall-
produzzjoni ta’ l-ilma tax-xorb).

Il-Kummissjoni talbet li tingħata informazzjoni mill-awtoritajiet Irlandiżi, li min-naħa 
tagħhom ikkonfermaw li d-deċiżjoni dwar il-bidla taz-zona tal-qbid mill-Fawwara ta' Bleach 
Lough għax-Xmara Deel ittieħdet wara li ttieħdu l-kunsiderazzjonijiet li ġejjin:

 Reviżjoni mill-Kunsill tal-Belt ta’ Limerick ta’ l-adattabilità tas-sors ta’ Bleach Lough li 
kkonkludiet li s-sors kien vulnerabbli għat-tniġġis.

 Ir-reviżjoni rrimarkat ukoll li d-domanda ta’ l-ilma proġettata (3400 m³/kuljum) għaz-
zoni kkonċernati ser twassal għal livelli baxxi ta’ l-ilma mhux aċċettabbli f’Bleach 
Lough.

 Il-forniment ta’ l-ilma mill-Provvista ta’ l-Estwarju ta’ Shannon ikun aktar effettiv u 
ekonomiku mit-titjib tal-faċilitajiet ta’ Bleach Lough.

Wara konsultazzjoni pubblika, fl-2002 il-Kunsill tal-Belt irrapporta li "8.6% tan-nies li 
attendew għall-konsultazzjoni pubblika u li mlew il-kwestjonarji kienu kontra l-kunċett li 
jbiddlu s-sors tal-provvista ta' l-ilma tagħhom, 34.6% taw kummenti ġenerali jew ma kellhom 
ebda kummenti x’jagħmlu, filwaqt li kważi 57% kienu favur is-sors il-ġdid tal-provvista ta' l-
ilma. B’kollox, ‘il fuq minn 91% tan-nies jew ma kellhom ebda kumment x’jagħmlu jew 
inkella kienu favur li jiġu pprovduti b’sors ta’ l-ilma ġdid minħabba diffikultajiet esperjenzati 
f’dak li għandu x'jaqsam ma' l-affidabilità tal-kwalità ta’ l-ilma, il-pressa, eċċ., tal-provvista 
eżistenti tagħhom."

Il-Kummissjoni vverifikat ukoll il-kwalità ta’ l-ilma tax-xorb imwassal mill-Fawwara ta’ 
Bleach Lough u mill-Estwarju TP ta' Shannon. Fuq il-bażi tad-dejta ta’ l-2004 sottomessa 
mill-Irlanda, iż-żewġ zoni ta’ provvista ta’ l-ilma juru konformità sħiħa mad-Direttiva dwar l-
Ilma tax-Xorb.

L-użu ta’ sustanzi kimiċi għat-trattament ta’ l-ilma huwa proċedura normali u d-Direttiva 
dwar l-Ilma tax-Xorb tispeċifika konċentrazzjonijiet massimi ta’ sustanzi kimiċi li jistgħu 
jibqgħu fl-ilma meta dan jitqassam lill-konsumaturi. Dawn il-valuri massimi huma rispettati.

Sabiex tiċċekkja l-konformità mad-Direttiva 75/440/KE, il-Kummissjoni talbet lill-
awtoritajiet Irlandiżi biex jagħtuha dejta riċenti dwar il-kwalità ta’ l-ilma tax-xmara Deel fil-
punt ta’ l-astrazzjoni ta’ l-Iskema tal-Provvista ta’ l-Ilma mill-Estwarju ta’ Shannon, iżda sa 
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issa għadha ma rċevitx din l-informazzjoni mitluba.

Bħala konklużjoni, ma jista’ jinstab ebda ksur kontra d-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb.
Bħalissa għaddejja investigazzjoni biex tiġi ċċekkjata l-konformità mad-Direttiva 75/440/KE.
Il-Kummissjoni ser iżżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar ir-riżultat ta’ l-
investigazzjoni.

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-10 ta’ Ġunju 2008.

Il-petizzjonant isostni li, għalkemm il-Fawwara mhux imniġġsa ta’ Bleach Lough ilha s-sors 
ta' ilma tax-xorb ta' kwalità tajba għaz-zoni ta’ Kildimo u Pallaskenry għal aktar minn 50 
sena, l-amministrazzjoni lokali qegħda tikkunsidra li tabbanduna din il-provvista u għandha l-
ħsieb li tibda tagħmel l-astrazzjoni ta' l-ilma mix-Xmara Deel. Huwa jsostni li x-Xmara Deel 
qegħda tiġi mniġġsa minn annimali mejtin u minn drenaġġ mhux ipproċessat. Huwa jsostni 
wkoll li s-sustanzi kimiċi huma meħtieġa għat-trattament ta’ l-ilma mix-Xmara Deel u li x-
xewqat taċ-ċittadini m’humiex qegħdin jiġu kkunsidrati, minkejja l-protesti u d-
dimostrazzjonijiet illi saru.

Matul il-laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tas-26 ta’ Frar 2007, il-Kummissjoni 
esprimiet l-opinjoni tagħha rigward l-użu ta’ sustanzi kimiċi fil-proċess tat-trattament. Hija 
kkummentat ukoll dwar id-dikjarazzjoni tal-petizzjonant li ma saret ebda konsultazzjoni 
pubblika. Għal dawn l-entrati, ma jista’ jiġi identifikat ebda ksur tal-liġi.

Waqt l-istess laqgħa tal-kumitat, il-Kummissjoni enfasizzat li l-Irlanda bagħtet dejta dwar il-
kwalità ta’ l-ilma lill-Kummissjoni għax-Xmara Deel għall-perjodu mifrux bejn Jannar 2004 
sa Awwissu 2006. Id-dejta wriet konformità sħiħa mad-Direttiva 75/440/KE1.

F’talba oħra għall-informazzjoni, il-Parlament talab informazzjoni dwar il-kwalità ta' l-ilma 
tax-Xmara Deel għall-perjodu Settembru 2006 sa Ġunju 2007, sabiex jivverifika jekk ix-
xmara kinitx konformi mad-Direttiva 75/440/KE matul dan il-perjodu. Il-Parlament ried ukoll 
jagħti tagħrif dwar l-użu li kien se jsir mill-korp ta’ l-ilma ta’ Bleach Lough ladarba tieqaf l-
astrazzjoni ta' l-ilma tax-xorb.

Il-Kummissjoni kisbet l-informazzjoni mitluba mingħand l-Irlanda dwar il-kwalità ta’ l-ilma 
tax-Xmara Deel. L-analiżi juru li l-kampjuni ta’ l-ilma meħuda fil-punt ta’ l-astrazzjoni huma 
konformi ma’ l-istandards tal-kwalità stipulati mid-Direttiva 75/440/KE.

Il-Kummissjoni kienet informata wkoll li “id-deċiżjoni rigward l-użu ta’ Bleach Lough ser 
tittieħed meta fil-futur tieqaf l-astrazzjoni ta’ l-ilma. Kwalunkwe deċiżjoni rilevanti ser 
tittieħed f’dak iż-żmien, billi jiġu kkunsidrati l-użijiet benefiċċjali rilevanti kollha tal-lag”.

Bħalissa, il-Kummissjoni ma tista’ tidentifika ebda ksur tad-Direttiva 75/440/KE jew tal-liġi 
ta’ l-UE dwar l-ambjent. Ta’ min jinnota li minkejja li din id-direttiva ġiet irrevokata fil-31 ta’ 
Diċembru 2007 mid-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma, 2000/60/KE (WFD), ir-rekwiżiti tal-
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kwalità tad-Direttiva 75/440/KE għadhom validi, billi d-WFD tistipula li l-korpi ta’ l-ilma 
użati għall-astrazzjoni ta’ l-ilma tax-xorb jistgħu ma jħassrux il-kwalità tagħhom (WFD Art 
7).

Indipendentament mill-użu futur tagħha, Bleach Lough għandha tirrispetta d-dispożizzjonijiet 
rilevanti tad-WFD u, għalhekk, il-petizzjonant jista’ jiġi avżat biex jerġa’ javviċina lill-
Parlament u lill-Kummissjoni meta jkollu elementi biżżejjed li juru li Bleach Lough tintuża 
b’tali mod li ma jkunx konformi ma’ din id-Direttiva.

5. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Il-Kummissjoni analizzat l-ittra tal-petizzjonant tal-29 ta’ Mejju 2009 u sabet li ma kien 
hemm l-ebda bażi ġuridika għalbiex il-Kummissjoni tintervjeni f'dan il-każ, kif ġa ngħad.  Il-
kwestjonijiet mqanqlin fil-petizzjoni huma l-jedd u r-responsabilità leġittima tal-awtoritajiet, 
qrati u  korpi Irlandiżi fir-regoli u proċeduri nazzjonali sovrani tagħhom.

Il-petizzjonant kien debitament infurmat bil-miktub dwar il-pożizzjoni tal-Kummissjoni.


