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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1341/2009, imressqa minn Maria Karagiannaki, ta’ nazzjonalità 
Griega, dwar diversi problemi fil-Greċja u fi Kreta

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta ressqet diversi mijiet ta’ paġni bil-miktub fejn semmiet diversi problemi fil-
Greċja u, b’mod partikolari, fi Kreta, inkluż numru ta’ problemi personali. Il-petizzjonanta 
tafferma li l-prodotti tat-tabakk qed jinbiegħu illegalment fi Kreta u li wieħed ma jistax 
iserraħ fuq il-midja Griega. Hija tirreferi wkoll għat-tniġġis serju tal-kosti u tal-ambjent 
marittimu ta’ Kreta bħala riżultat tar-rimi illegali tad-dranaġġ u titlob għal iktar sforzi biex 
jiżdied l-għarfien dwar l-effetti dannużi tat-tipjip fuq is-saħħa. Il-petizzjonanta tilmenta li l-
Kummissjoni, li hija diġà kkuntattjat, infurmatha li ma rnexxilhiex tistabbilixxi li l-
kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonanta huma f’nuqqas ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni tal-
UE u li kien diffiċli li jiġi stabbilit kif il-petizzjonanta kienet qed tistenna li l-Kummissjoni 
tintervieni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli tal-Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Il-petizzjonanta tafferma li l-ilma mormi fil-muniċipalità ta’ Chersonissos mhux miġbur u 
ttrattat biżżejjed, minkejja l-leġiżlazzjoni tal-UE u l-iffinanzjar konsiderevoli mill-UE. Barra 
dan, il-petizzjonanta tafferma li l-preżunzjonijiet ta’ ppjanar għad-daqs tal-impjant ta’ 
trattament kienu wisq kbar, xi ħaġa oħra għala l-petizzjonanta tqis li għandu jkun hemm aktar 
finanzjament. Bħala konsegwenza tat-traskuraġni mill-muniċipalità, il-petizzjonanta tafferma 
li l-ilma mormi mill-parti tal-muniċipalità ta’ Límin Chersonísou jintrema taħt l-art u fil-
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baħar, u dan iwassal għal kwalità tal-ilma baxxa tul il-bajji tal-muniċipalità. 

Rigward l-ilma mormi, id-Direttiva tat-Trattament tal-Ilma Urban Mormi1 tistabbilixxi 
obbligu ċar għall-ġbir tal-ilma mormi u t-trattament tal-ilma mormi f’insedjamenti 
(“agglomerazzjonijiet”) ta’ aktar minn 2,000 abitant (jew l-ekwivalent fit-tniġġis tal-ilma 
mormi, l-hekk imsejħin ‘ekwivalenti ta’ popolazzjoni’, e.p.). Skont il-figuri disponibbli, l-
insedjament ta’ Límin Chersonísou tal-muniċipalità ta’ Chersonissos jaqbeż dan il-limitu 
minimu u, għalhekk, id-Direttiva hija applikabbli.

F’Lulju 2009, il-Kummissjoni nediet talba għal dejta mill-Istati Membri dwar l-ilma mormi, 
fuq il-bażi tal-Artikolu 15 tad-Direttiva. Hekk kif din id-dejta tkun disponibbli u tiġi evalwata, 
il-Kummissjoni, min-naħa, se tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet f’komunikazzjoni 
kumplimetari u, min-naħa l-oħra, fejn xieraq, se tikkunsidra l-passi ta’ infurzar neċessarji.

Rigward il-kwalità tal-ilma għall-għawm, id-Direttiva tal-Ilma għall-Għawm2 tistabbilixxi l-
istandards ta’ kwalità tal-ilmijiet għall-għawm u l-obbligi biex tiġi mmonitorjata regolarment 
il-kwalità tal-ilma għall-għawm u tiġi rrappurtata d-dejta ta’ monitoraġġ. Hemm sitt ilmijiet 
għall-għawm indikati u mmonitorjati regolarment matul il-kosta tal-muniċipalità ta’ 
Chersonissos: Limin Chersonisou Enanti Hotel Eva, Limin Chersonisou Enanti Hotel Eri, 
Limin Chersonisou Hotel Silva Maris, Limin Chersonisou Star Beach, Limin Chersonisou 
Hotel Creta Maris u Limin Chersonisou Enanti Taverna Acropolis. Ir-riżultati disponibbli tal-
monitoraġġ għall-istaġuni tal-għawm tal-2006, l-2007 u l-2008 għal dawn l-ilmijiet għall-
għawm fil-muniċipalità ta’ Chersonissos juru konformità mad-Direttiva tal-Ilma għall-
Għawm, bl-eċċezzjoni li l-ilma għall-għawm “Limin Chersonisou Hotel Creta Maris”, għall-
istaġun tal-għawm 20083 wera nuqqas ta’ konformità mal-istandards.

Hekk kif id-dejta mitluba tkun disponibbli u tiġi evalwata, il-Kummissjoni se tinforma lill-
Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar il-konklużjonijiet tagħha. Barra dan, f’dak iż-żmien, ir-
riżultati ta’ monitoraġġ għall-istaġun tal-għawm 2009 għandhom ikunu disponibbli.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-13 ta’ Jannar 2011.

Skont id-dejta disponibbli attwalment għall-istaġun tal-għawm 2009, il-bajja li kienet instabet 
mhux konformi matul l-istaġun tal-għawm 2008 (“Limin Chersonisou Hotel Creta Maris”) 
issa nstabet konformi mhux biss mal-valuri obbligatorji tad-Direttiva dwar l-Ilma għall-
Għawm4, iżda wkoll mal-valuri rakkomandati li huma iktar stretti. L-istess riżultat ġie 
rrappurtat għall-bajja ta’ “Limin Chersonisou Hotel Silva Maris”.  Għall-bajjiet l-oħra, 
problema ġenerali persistenti f’ħafna reġjuni fil-Greċja, jiġifieri dewmien mhux previst fl-
ikkummissjonar tal-programm ta’ monitoraġġ, irriżultat f’settijiet mhux kompluti ta’ dejta ta’ 
monitoraġġ. Madankollu, ir-riżultat tal-monitoraġġ li sar juri, bħal fis-snin ta’ qabel, 
konformità eċċellenti.

                                               
1 Id-Direttiva 91/271/KEE, ĠU L135 tat-30.5.1991
2 Id-Direttiva 76/160/KEE, ĠU L 31 tal-5.2.1976, u 2006/7/KE, ĠU L 64 tal-4.3.2006
3 http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water-
1/bathing-water-data-viewer
4 Direttiva 76/160/KEE, ĠU L 31 tal-5.2.1976 u 2006/7/KE, ĠU L 64 tal-4.3.2006
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Fir-rigward tal-kwistjoni tat-trattament tal-ilma mormi, il-muniċipalità ta’ Chersonissos 
tikkonsisti f’sensiela ta’ żoni ta’ insedjamenti, kemm mal-kosta kif ukoll fuq in-naħa ta’ 
ġewwa tal-gżira. Hekk kif stabbilit fil-komunikazzjoni ta’ qabel, id-Direttiva tat-Trattament 
tal-Ilma Urban Mormi1 tapplika biss għal insedjamenti (“agglomerazzjonijiet”) ta’ aktar minn 
2,000 abitant /“ekwivalenti ta’ popolazzjoni”. Fl-istess ħin, huwa d-dritt leġittimu tal-
awtoritajiet responsabbli Griegi li jiddisinjaw u jibnu sistema muniċipali għall-ilma mormi 
biex jiġu indirizzati wkoll l-ħtiġijiet ta’ dawk l-insedjament li huma iżgħar fid-daqs. Skont il-
figuri disponibbli attwalment (eżerċizzju ta’ rappurtar 2009/2010), 71% tal-ammont ta’ 
tniġġis mill-ilma mormi (bħal dak li jirriżulta mill-attivitajiet domestiċi u turistiċi) attwalment 
jinġabar f’sistemi ta’ dranaġġ u jiġi trattat fl-impjant tat-trattament tal-ilma mormi 
f’Chersonissos, filwaqt li l-kumplament li jammonta għal 29% jiġi trattat minn sistemi
individwali jew sistemi adegwati oħra.  Dawn il-figuri jappoġġjaw l-informazzjoni inkluża fil-
petizzjoni dwar il-fastidju tal-irwejjaħ ikkawżat meta jkunu qed jitbattlu l-fosos li fihom 
jinġabar l-ilma mormi ta’ djar individwali u mit-tneħħija tal-kontenut bit-trakkijiet. Ta’ min 
wieħed ifakkar li d-Direttiva tat-Trattament tal-Ilma Urban Mormi tipprovdi għall-ġbir tal-
ilma mormi permezz ta’ sistema ta’ ġbir, madankollu, tippermetti sistemi individwali jew 
sistemi adegwati oħra jekk dawn jiksbu l-istess livell ta’ protezzjoni tal-ilma2. Id-disinn tal-
impjant tat-trattament tal-ilma mormi ta’ Chersonissos jidher li hu konformi mad-direttiva, l-
istess bħalma huwa t-trasport tal-ilma mormi minn fosos individwali ta’ ilma mormi permezz 
ta’ trakkijiet lejn l-impjant tat-trattament tal-ilma mormi.

Abbażi tal-aħħar informazzjoni disponibbli, attwalment m’hemm l-ebda indikazzjoni ta’ ksur 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma mormi jew dwar il-kwalità tal-ilma tal-għawm. Rapporti 
oħra dwar it-trattament tal-ilma urban mormi u l-kwalità tal-ilma tal-għawm se jkunu 
disponibbli f’nofs l-2011 u f’Ġunju 2011 rispettivament.

                                               
1 Id-Direttiva 91/271/KEE, ĠU L135 tat-30.5.1991
2 Artikolu 3


