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Suġġett: Petizzjoni 1164/2010, imressqa minn Panagiotis Karabatsis, ta’ ċittadinanza 
Griega, f’isem il-grupp ta’ azzjoni “Anexartiti Pilioritiki Omada Drasis”, 
dwar it-tniġġis tal-ilma fil-muniċipalità ta’ Portaria fiċ-ċentru tal-Greċja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għal ġestjoni inadegwata tal-ilma mormi fil-muniċipalità ta’ Portaria 
fiċ-ċentru tal-Greċja. Huwa jindika li l-ilma mormi minn Portaria jintrema mingħajr ma jiġi 
trattat fil-kanal tal-ilma ta’ Mana li l-ilmijiet tiegħu jingħaddu minn kanali biex isaqqu ġardini 
u ġonna fi rħula li jinsabu f’żoni watja. L-ilma mormi jikkawża wkoll tniġġis kbir tal-ilma ta’ 
taħt l-art, u b’hekk l-ilma tax-xorb mill-provvista tal-ilma muniċipali huwa ta’ periklu għas-
saħħa. Peress li l-awtoritajiet Griegi responsabbli, li l-grupp ta’ azzjoni msemmi hawn fuq 
diġà appella quddiemhom, ma ħadu ebda azzjoni effettiva biex iwieġbu għal din is-
sitwazzjoni, il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervieni bil-għan li jiġi 
żgurat li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ambjent tiġi infurzata b’rabta mal-attivitajiet 
imsemmija hawn fuq.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Jannar 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2011.

Il-Kummissjoni, fl-imgħoddi, ma rċeviet l-ebda lment dwar il-fatti msemmija mill-
petizzjonant. Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, żewġ direttivi jistgħu 
jkunu intiżi biex jiġu applikati:
Dwar it-trattament tal-ilma urban mormi
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Id-Direttiva 91/271/KEE1 tal-Kunsill, tal-21 ta’ Mejju 1991, dwar it-trattament tal-ilma urban 
mormi tipprevedi l-obbligu li l-ilma urban mormi jinġabar u jiġi trattat fl-agglomerazzjonijiet 
kollha li għandhom l-ekwivalenti ta’ popolazzjoni ta’ iktar minn 2 000 ruħ. L-iskadenza għall-
ġbir tal-ilma urban mormi minn agglomerazzjonijiet b’ekwivalenti ta’ popolazzjoni ta’ bejn l-
2 000 u l-15 000 ġiet iffissata għall-31 ta’ Diċembru 2005. L-istess data ġiet prevista wkoll 
fir-rigward tat-trattament tal-ilma urban mormi minn agglomerazzjonijiet b’ekwivalenti ta’ 
popolazzjoni ta’ bejn l-2 000 u l-10 000.

Skont id-dejta li l-Kummissjoni għandha għad-dispożizzjoni tagħha, l-agglomerazzjoni ta’ 
Portaria ma tissodisfax din il-kundizzjoni. Madankollu, billi jidher li r-rapport ta’ eżami 
mfassal mis-servizzi prefettorali ta’ Magnisia jikkontradixxi d-dejta uffiċjali mibgħuta mill-
awtoritajiet Elleniċi lill-Kummissjoni, din tal-aħħar se tistaqsi xi affarijiet lill-awtoritajiet 
Elleniċi biex tiċċara s-sitwazzjoni u tivverifika li r-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-
UE qed jiġu rispettati kif suppost. 

Dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem

Skont id-Direttiva 98/83/KE2 dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, 
ċerti kriterji ta’ kwalità għandhom jiġu rispettati. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom 
l-obbligu li jikkontrollaw b’mod regolari l-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-
bniedem u li jipprovdu lill-konsumaturi b’dejta aġġornata dwar il-kwalità tal-ilma msemmi. 

L-Artikolu 4 tad-Direttiva jikkonferma li l-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem ikun 
tajjeb għas-saħħa u nadif jekk huwa:

“a) ma jkunx fih mikroorganiżmi u parassiti u sustanzi li, f’numri jew konċentrazzjonijiet, 
jistgħu jkunu ta’ periklu għas-saħħa tal-bniedem,
u
b) jilħaq il-ħtiġiet minimi mniżżla fl-Anness I, Partijiet A u B;

u jekk, skont id-dispożizzjonijiet relevanti tal-Artikoli 5 sa 8 u 10 u skont it-Trattat, l-Istati 
Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-ilma maħsub għall-konsum mill-
bniedem jaqbel mal-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva”.

Madankollu, il-Kummissjoni m’għandha f’idejha l-ebda rapport, u dan għall-kuntrarju tal-
obbligu li jiġi ppreżentat rapport tliet darbiet fis-sena skont l-Artikolu 13 tad-Direttiva, jew xi 
element ieħor li jippermettilha tistabbilixxi li l-imsemmija kondizzjonijiet mhumiex qed jiġu 
ssodisfati fil-muniċipalità ta’ Portaria. Għalhekk, il-Kummissjoni se titlob lill-awtoritajiet 
Elleniċi biex jipprovdulha dejta reċenti. Hekk kif ikollha din id-dejta f’idejha, il-Kummissjoni 
se tevalwaha.

Konklużjoni

                                               
1 ĠU L 135 tat-30.5.1991, p. 40-52.
2 ĠU L 330, tal-5.12.1998, p. 32-54
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Il-Kummissjoni se tikkuntattja lill-awtoritajiet Elleniċi biex tivverifika li l-obbligi msemmija 
fid-Direttiva 91/271/KEE dwar it-trattament tal-ilma urban mormi u fid-Direttiva 98/83/KEE 
dwar l-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem qed jiġu rispettati kif suppost.

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

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni
Is-servizzi tal-Kummissjoni analizzaw ir-risposta tal-awtoritajiet Elleniċi u waslu għall-
konklużjonijiet li ġejjin: 

Dwar it-trattament tal-ilma urban mormi
Skont l-informazzjoni miġbura mill-Kummissjoni, l-ekwivalenti ta’ popolazzjoni tal-
agglomerazzjoni ta’ Portaria huwa ta’ 2 730. F’konformità mal-Artikolu 3 tad-Direttiva 
91/271/KEE, l-agglomerazzjonijiet li jkollhom ekwivalenti ta’ popolazzjoni ta’ bejn l-2 000 u 
l-15 000 għandhom ikunu pprovduti b’sistemi ta’ ġbir għall-ilma mormi urban mhux iktar tard 
mill-31 ta’ Diċembru 2005. 

Fuq il-bażi tar-risposta mibgħuta mill-awtoritajiet Elleniċi, il-Kummissjoni tixtieq l-ewwel u 
qabel kollox tindika li skont dawn l-istess awtoritajiet, l-aggolomerazzjoni ta’ Portaria se tkun 
konnessa, minn Awwissu 2010, mas-sistema ta’ ġbir għall-ilma mormi urban tal-
agglomerazzjoni ta’ Volos, u li l-ilma urban li jinġabar b’dan il-mod ikun soġġett għal 
trattament sekondarju qabel ma jintrema fil-golf ta’ Pagasitikos. 

Madankollu jidher li r-rapport ta’ eżami mfassal mis-servizzi prefettorali ta’ Magnisia fit-
22 ta’ Settembru 2010 (iż-żewġ spezzjonijiet saru fis-7 u d-9 ta’ Settembru 2010, jiġifieri 
wara Awwissu 2010) jikkontradixxi d-dejta peress li waħda mill-azzjonijiet meħtieġa 
msemmija fir-rapport inkwistjoni hija “l-konnessjoni immedjata mas-sistema tal-ġbir tal-belt 
ta’ Volos u l-għeluq tas-sistema ta’ ġbir l-antika”.

Indipendentement mid-data tal-konnessjoni mas-sistema ta’ ġbir tal-villa ta’ Volos, il-
Kummissjoni tinnota li r-rekwiżiti tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 91/271/KEE għadhom mhux 
qed jiġu ssodisfati kif jirrikonoxxu l-awtoritajiet Elleniċi nfushom. Fil-fatt, filwaqt li l-lukandi 
kollha tal-agglomerazzjoni ta’ Portaria issa huma konnessi mas-sistema ta’ ġbir tal-belt ta’ 
Volos, hija biss parti żgħira mid-djar tal-agglomerazzjoni li hija wkoll konnessa mal-istess 
sistema. Għaldaqstant, l-ilma urban mormi tal-maġġoranza tad-djar tal-agglomerazzjoni ta’ 
Portaria għadu jinġabar bis-sistema ta’ ġbir l-antika tal-belt u jintrema f’diversi kanali tal-ilma 
differenti mingħajr ma jiġi trattat qabel. 

Fl-aħħar nett, fir-rigward tat-trattament ta’ parti mill-ilma urban mormi tal-agglomerazzjoni 
ta’ Portaria, li attwalment jippenetra fis-sistema ta’ ġbir tal-agglomerazzjoni ta’ Volos, mir-
risposta tal-awtoritajiet Elleniċi jidher li l-imsemmi ilma huwa trattat b’mod li jikkonforma 
mar-rekwiżiti tad-Direttiva 91/271/KEE (u b’mod iktar speċifiku, l-Artikolu 4 tagħha). 
Għalhekk, m’hemm l-ebda ksur f’dan ir-rigward. 

Peress li l-Greċja ma hijiex konformi mar-rekwiżiti tad-Direttiva msemmija hawn fuq, il-
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Kummissjoni ddeċidiet li terġa’ titlob xi informazzjoni mingħand l-awtoritajiet Elleniċi sabiex 
tivverifika:  a) jekk ittiħdux il-miżuri meħtieġa biex id-djar kollha tal-agglomerazzjoni ta’ 
Portaria jiġu konnessi mas-sistema ta’ ġbir tal-agglomerazzjoni ta’ Volos; b) jekk is-sistema 
ta’ ġbir l-antika għadhiex tintuża; c) jekk l-ilma kollu li jinġabar għadux jiġi ttrattat 
f’konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva 91/271/KEE, u d) jekk sarux spezzjonijiet ġodda u 
jekk dawn wasslux għall-konklużjoni li ma hemmx problemi ta’ funzjonament tas-sistema ta’ 
ġbir (eżempju: nuqqas ta’ tnixxija) jew problemi oħra. 

Dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem

L-analiżi tal-kampjuni differenti li nġabru matul l-2010 turi li l-valuri applikabbli għall-ilma 
maħsub għall-konsum mill-bniedem (u elenkati fl-Anness I, partijiet A u B tad-
Direttiva 98/83/KEE) ġew rispettati. 

Madankollu, f’uħud mill-kampjuni, huwa innutat ukoll li nqabeż wieħed mill-parametri tal-
Anness I, parti Ċ (“parametri indikaturi”). Skont l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 98/83/KEE: 
“Rigward il-parametri ddikjarati fil-Parti Ċ tal-Anness I, il-valuri għandhom bżonn ikunu 
fissati biss għal skopijiet ta’ kontrolli u għall-ħarsien tal-obligazzjonijiet imposti fl-Artikolu 8
(l-Artikolu jirreferi għall-miżuri korrettivi u għar-restrizzjonijiet fuq l-użu tal-ilma maħsub 
għall-konsum mill-bniedem)”.

Fl-aħħar nett, fir-rigward tal-obbligu li kull Stat Membru jippubblika kull tliet snin rapport 
dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem biex b’hekk il-konsumatur ikun 
infurmat (l-Artikolu 13(2-3) tad-Direttiva 98/83/KE), ta’ min jinnota li r-rapport li jkopri l-
perjodu ta’ bejn l-2008 u l-2010 għandu jiġu ppubblikat matul is-sena kalendarja sussegwenti 
(2011) u mibgħut lill-Kummissjoni mhux iktar tard minn xahrejn wara li jiġi ppubblikat.
Għalhekk, il-Kummissjoni se titlob lill-awtoritajiet Elleniċi biex jinfurmawha dwar il-miżuri 
korrettivi jew ta’ restrizzjoni dwar l-użu tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bdiedem li 
ttieħdu, biex jiksbu r-riżultat tal-kampjuni l-ġodda li ttieħdu fl-2011. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni se tivverifika: a) li l-obbligi msemmija fid-Direttiva 91/271/KEE issa qed jiġu 
ssodisfati; u b) jekk il-miżuri korrettivi jew ta’ restrizzjoni dwar l-użu tal-ilma maħsub għall-
konsum mill-bniedem ittiħdux skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 98/83/KE u jekk il-kampjuni l-
ġodda li nġabru matul l-2011 jikkonfermawx il-konformità mal-valuri elenkati fl-Anness I, 
partijiet A u B tad-Direttiva 98/83/KEE. 

5. Risposta tal-Kummissjoni (REV. II), li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012.

Is-servizzi tal-Kummissjoni analizzaw ir-risposti li ppreżentaw l-awtoritajiet Elleniċi u waslu 
għall-konklużjonijiet li ġejjin: 

Dwar it-trattament tal-ilma urban mormi

L-agglomerazzjoni ta’ Portaria issa hija konnessa mas-sistema ta’ ġbir tal-ilma urban mormi 
tal-agglomerazzjoni ta’ Volos. Ta’ min jinnota li l-ilma urban mormi li jidħol f’din is-sistema 
ta’ ġbir huwa soġġett għal trattament fi tliet fażijiet, jiġifieri trattament aktar rigoruż minn dak 
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li huwa deskritt fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 91/271/KEE (dan it-trattament għalhekk 
jippermetti r-rimi tal-ilma urban mormi f’żoni sensittivi). Is-sistema l-antika tal-ġbir hija 
definitivvament kkundannata. 

Barra minn hekk, il-ksur u n-nuqqasijiet l-oħra nnutati matul l-ispezzjoni mwettqa fl-
20 ta’ Settembru ġew korretti: 
- il-fossa tal-ġbir tal-ilma urban mormi fis-sit ta’ “Kanalaki” ingħalqet;
- fl-istess reġjun ta’ “Kanalaki” sistema ta’ ġbir (bil-faċilità tal-ippumpjar tagħha) inbniet 
sabiex isservi lil xi bini li ma setax ikun konness direttament mas-sistema tal-ġbir tal-
agglomerazzjoni ta’ Volos;
- l-analiżi kimika tal-kampjuni li nġabru f’diversi siti uriet li hemm nuqqas totali ta’ ilma 
urban mormi, anke fil-postijiet fejn din il-preżenza kienet ġiet osservata fil-kampjuni 
preċedenti. 

Dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem

L-analiżi tal-kampjuni differenti li nġabru matul l-2010 u fil-bidu tal-2011 turi li l-valuri 
applikabbli għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (u elenkati fl-Anness I, partijiet A 
u B tad-Direttiva 98/83/KEE) ġew rispettati bis-sħiħ. 

Għal dawk il-kampjuni fejn ġie nnutat ukoll li nqabeż wieħed mill-parametri tal-Anness I, 
parti C ("parametri indikaturi”) wieħed irid ifakkar li skont l-Artikolu 5(2) tad-
Direttiva 98/83/KEE: “Rigward il-parametri ddikjarati fil-Parti Ċ tal-Anness I, il-valuri 
għandhom bżonn ikunu fissati biss għal skopijiet ta’ kontrolli u għall-ħarsien tal-
obligazzjonijiet imposti fl-Artikolu 8 (l-Artikolu jirreferi għall-miżuri korrettivi u għar-
restrizzjonijiet fuq l-użu tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem)”.

Fir-risposta tagħhom, l-awtoritajiet Elleniċi infurmaw lill-Kummissjoni dwar il-miżuri 
korrettivi li kienu ttieħdu biex tiġi indirizzata din il-kwistjoni. Minn dawn ir-risposti jirriżulta 
li sistema ta’ diżinfezzjoni adegwata ta’ ipoklorit tas-sodju ġiet installata fuq il-ġibjun 
prinċipali (li jarmi direttament fil-medda tal-ilma ta’ Mani).

Konklużjoni

Jidher li l-awtoritajiet Elleniċi ħadu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex itemmu l-ksur tad-
Direttivi 91/271/KEE tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 1991, dwar it-trattament tal-ilma urban 
mormi u 98/83/KE dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem.


