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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1152/2010, imressqa minn Georgios Toussas, ta’ ċittadinanza 
Griega, f’isem il-Partit Komunista Grieg (KKE), dwar attivitajiet li jagħmlu 
ħsara ambjentali fil-muniċipalità ta’ Ermioni fil-Grigal tal-Peloponeżja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għal għadd ta’ attivitajiet li jagħmlu ħsara ambjentali fil-muniċipalità 
ta’ Ermioni, u primarjament jirreferi għat-tniġġis tal-ilma ta’ taħt l-art kawża tal-ġestjoni 
inadegwata tal-iskart u speċifikament sit illegali tar-rimi tal-iskart u d-drenaġġ. Il-petizzjonant 
jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-ilma tax-xorb min-netwerk ta’ distribuzzjoni muniċipali 
joħloq periklu għas-saħħa u li t-trattament inadegwat tad-drenaġġ huwa waħda mir-raġunijiet 
għat-tniġġis serju fil-Bajja ta’ Argolis. Huwa jkompli jenfasizza li l-attività tal-bini mhux 
ikkontrollata fiż-żoni lokali kostali u msaġġra qed twassal għall-qerda tal-ambjent naturali u 
tal-monumenti arkeoloġiċi lokali. Billi l-awtoritajiet Griegi responsabbli, li l-petizzjonant diġà 
appella quddiemhom, ma ħadu l-ebda azzjoni b’rispons għal din is-sitwazzjoni, il-petizzjonant 
jistieden lill-Parlament Ewropew biex jintervieni bil-għan li jiżgura 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 fid-29 ta’ Marzu 2011.

Dwar l-eżistenza ta’ landfills illegali 
Il-Qorti tal-Ġustizzja, fis-sentenza tagħha tas-6.10.2005 (C-502/03), iddikjarat li l-Greċja 
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naqset mill-obbligi tagħha skont l-Artikoli 4, 8 u 9 tad-Direttiva 75/442/KEE1 dwar l-iskart, 
kif emendata mid-Direttiva 91/156/KEE 2. Din is-sentenza tirreferi għal-landfills illegali jew 
mhux ikkontrollati kollha li jeżistu fil-Greċja. Wieħed għandu jinnota li, quddiem il-Qorti, l-
awtoritajiet Elleniċi kienu rrikonoxxew huma stess l-operazzjoni ta’ mill-inqas 1125 miżbla 
illegali jew mhux ikkontrollata fil-pajjiż. 

Sabiex jindirizzaw il-problema, l-awtoritajiet Elleniċi aġġornaw il-pjanijiet reġjonali tal-
kontroll tal-iskart, li għandhom bħala objettiv l-għeluq tal-miżbliet illegali jew mhux 
ikkontrollati sa tmiem l-2008 u s-sostituzzjoni tagħhom permezz ta’ installazzjonijiet ta’ 
kontroll xierqa, partikolarment tal-miżbliet. 

Billi r-Repubblika Ellenika ma ġietx kompletament konformi mas-sentenza tal-Qorti, 
minkejja l-fatt li ntbagħtilha Avviż ta’ Tqegħid fil-Mora (fuq il-bażi tal-Artikolu 260 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE), u ma għalqitx il-miżbliet illegali kollha fil-Greċja, il-
Kummissjoni ddeċidiet li tibagħtilha Avviż ta’ Tqegħid fil-Mora ieħor fid-
29 ta’ Ottubru 2010.  L-awtoritajiet Elleniċi, fir-risposta tagħhom għal din l-ittra ssottomettew 
pjan ta’ azzjoni dettaljat bl-għan li jingħalqu l-landfills illegali kollha minn issa sal-aħħar ta’ 
Ġunju 2011. Il-Kummissjoni se tkompli timmonitorja l-progress li jkun sar u mhix se toqgħod 
lura milli terġa’ tressaq il-każ quddiem il-Qorti jekk ikun hemm il-bżonn. 

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

Skont id-Direttiva 98/83/KE3 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 regolarment il-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”.

Għaldaqstant, skont id-dejta li l-Kummissjoni għandha għad-dispożizzjoni tagħha, li tgħid li l-
ekwivalenti ta’ popolazzjoni għal Kranidi u Ermioni hija ta’ iktar minn 10 000 u 4 500 
rispettivament, id-direttiva msemmija hija applikabbli. 

                                               
1 ĠU L 194, 25.7.1975, p. 39-41.
2 ĠU L 78, 26.3.1991, p. 32-37.
3 ĠU L 330, 5.12.1998, p. 32-54
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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’ Ermionida. Għalhekk, il-Kummissjoni se titlob lill-awtoritajiet 
Elleniċi biex jipprovdulha dejta reċenti. Hekk kif ikollha din id-dejta f’idejha, il-Kummissjoni 
se tevalwaha u se tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwarha. Jista’ jagħti l-każ li tkun 
pjanata proċedura ta’ ksur. 

Dwar il-kwalità tal-ilma għall-għawm

Id-Direttiva 2006/7/KE1 dwar l-immaniġġjar tal-kwalità tal-ilma għall-għawm tista’ tiġi 
applikata għal dan il-każ. Skont id-dejta li hemm fir-rapport dwar il-kwalità tal-ilma għall-
għawm tal-2010, il-parametri obbligatorji dwar il-kwalità tal-ilma għall-għawm qed jiġu 
rispettati. Barra minn hekk, il-valuri gwida (mhux obbligatorji) qed jiġu ssodisfati wkoll fir-
reġjun ta’ Ermionida. 

Dwar it-trattament tal-ilma urban mormi

Id-Direttiva 91/271/KEE2 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-
agglomerazzjonijiet ta’ Ermioni u ta’ Kranidi (u allura l-agglomerazzjoni ta’ Ermionida) 
jissodisfaw il-kondizzjoni msemmija. Skont id-dejta li l-Kummissjoni għandha għad-
dispożizzjoni tagħha: a) għall-agglomerazzjoni ta’ Ermioni m’hemm imsemmi l-ebda ġbir jew 
trattament, b) għall-agglomerazzjoni ta’ Kranidi, il-persentaġġ ta’ ilma miġbur jammonta biss 
għal 20% iżda m’hemm l-ebda dejta dwar it-trattament. Sabiex tiċċara s-sitwazzjoni, il-
Kummissjoni se titlob informazzjoni mingħand l-awtoritajiet Elleniċi biex tivverifika li r-
rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE qed jiġu rispettati kif suppost. 

Dwar it-tniġġis tal-Bajja ta’ Argolida

Il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda lment dwar it-tniġġis tal-bajja msemmija u m’għandha l-
ebda element li permezz tiegħu tista’ tistabbilixxi li jeżisti tali tniġġis (pereżempju minħabba 
r-rimi tal-ilma tad-drenaġġ). 

Il-funzjonament tal-attivitajiet imsemmija mill-petizzjonant (tnissil tal-ħut f’farms, impjanti 
ta’ desalinizzazzjoni u kumplessi ta’ lukandi) jistgħu jiġu kkontrollati invista tad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 85/337/KEE3 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi 
u privati fuq l-ambjent, kif emendata mid-Direttivi 97/11/KE,4, 2003/35/KE5 u 2009/31/KE6. 
Id-Direttiva msemmija tirrigwarda l-evalwazzjoni tal-impatti fuq l-ambjent tal-proġetti 
pubbliċi u privati li jista’ jkollhom impatti sinifikanti fuq l-ambjent, u tipprevedi t-twettiq ta’ 
                                               
1 ĠU L 64 tal-4.3.2006, p. 37-51.
2 ĠU L 135 tat-30.5.1991, p. 40-52.
3 ĠU L 175 tal-5.7.1985, p. 40-48
4 ĠU L 73 tal-14.3.1997, p. 5-15.
5 ĠU L 156 tal-25.6.2003, p. 17-25.
6 ĠU L 140 tal-5.6.2009, p. 114-135
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studji tal-impatt ambjentali. 

Madankollu, ta’ min wieħed jinnota li l-impjanti ta’ desalinizzazzjoni mhumiex inklużi fl-
annessi tal-imsemmija Direttiva. Għaldaqstant, id-Direttiva mhijiex applikabbli għal dawn l-
impjanti.  

Min-naħa l-oħra, it-tnissil intensiv tal-ħut f’farms u l-villaġġi għal btala u kumplessi ta’ 
lukandi lil hinn miż-żoni urbani u proġetti ta’ żvilupp relatati jissemmew fl-Anness II tad-
Direttiva (punt 1(f) u 12(c) rispettivament). Skont id-Direttiva, huwa f’idejn l-Istati Membri li 
jiddeterminaw, għal dawk il-proġetti elenkati fl-Anness II, abbażi ta’ eżami għal kull każ, jew 
abbażi ta’ limiti jew kriterji stabbiliti mill-Istat Membru, jekk proġett għandux ikun soġġett 
għal evalwazzjoni ta’ dawn l-impatti fuq l-Ambjent. Skont id-Deċiżjoni ministerjali (KYA 
15393/332/2002) li tittrasponi d-Direttiva 85/337/KEE, huma biss il-kumplessi ta’ lukandi (lil
hinn miż-żoni urbani u l-proġetti ta’ żvilupp relatati) li fihom iktar minn 1 000 sodda li 
għandhom ikunu soġġetti b’mod obbligatorju għal evalwazzjoni adegwata tal-impatti 
tagħhom fuq l-ambjent. Skont l-informazzjoni li għandha għad-dispożizzjoni tagħha l-
Kummissjoni, l-ebda kumpless bħal dan ma jinsab fir-reġjun. Fir-rigward tal-funzjonament 
illegali tal-farms tat-tnissil tal-ħut, ta’ min wieħed ifakkar li d-Direttiva 85/337/KEE ma 
tipprevedix miżuri ta’ segwitu u ta’ sorveljanza tal-proġetti wara li dawn jiġu awtorizzati.

Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza wkoll li ma teżisti l-ebda leġiżlazzjoni ambjentali, fil-livell 
tal-UE, dwar il-protezzjoni ta’ siti arkeoloġiċi, u lanqas dwar l-urbaniżmu. Id-Direttiva 
92/43/KEE1 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa, 
eventwalment, tista’ tkun applikabbli jekk ikun hemm il-possibilità li proġett ta’ bini ta’ 
lukanda jkollu impatt fuq ir-reġjun tan-Natura 2000. Fil-fatt, l-Artikolu 6(3) tal-imsemmija 
Direttiva jipprevedi li: "kull pjan jew proġett li mhux marbut direttament ma’ jew li ma hux 
meħtieġ għall-ġestjoni tas-sit iżda li x’aktarx se jkollu effett sinifikanti fuqu, jew b’mod 
individwali jew inkella flimkien ma’ xi pjanijiet jew proġetti oħra, għandu jkun suġġett għal 
evalwazzjoni xierqa tal-implikazzjonijiet tiegħu għas-sit minħabba l-għanijiet ta’ 
konservazzjoni tas-sit. Fl-isfond tar-riżultati tal-evalwazzjoni tal-implikazzjonijiet għas-sit u 
skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 4, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom 
jaqblu dwar il-pjan jew il-proġett biss wara li jkunu żguraw li dan ma jaffettwax ħażin l-
integrità tas-sit konċernat u, jekk xieraq, wara li jkunu raw l-opinjoni tal-pubbliku ġenerali”.
Madankollu, skont l-informazzjoni ppreżentata mill-petizzjonant, l-ebda reġjun tan-Natura 
2000 ma jidher affettwat f’dan il-każ. 

Konklużjoni

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 il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem qed jiġu rispettati kif suppost.

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

                                               
1 ĠU L 206 tat-22.7.1992, p. 7-50.
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Il-Kummissjoni tikkonferma li l-awtoritajiet Elleniċi verament ġew ikkuntattjati biex jiġi 
vverifikat li l-obbligi msemmija fid-Direttiva 91/271/KEE dwar it-trattament tal-ilma urban 
mormi u fid-Direttiva 98/83/KE dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem 
qed jiġu rispettati kif suppost. Is-servizzi tal-Kummissjoni analizzaw ir-risposta tal-
awtoritajiet Elleniċi u waslu għall-konklużjonijiet li ġejjin. 

Dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem
L-analiżi tad-diversi kampjuni meħuda matul is-sena 2010 f’dawk li qabel kienu l-
muniċipalitajiet ta’ Ermioni u ta’ Kranidi (li wara r-riforma amministrattiva “Kallikratis” tal-
2010 ngħaqdu biex issa saru jikkostitwixxu l-muniċipalità l-ġdida ta’ Ermionida) tikkonferma 
li l-ilma pprovdut min-netwerks ta’ distribuzzjoni tal-muniċipalità ma jissodisfax il-kriterji
kwalitattivi stabbiliti mid-Direttiva 98/83/KE u għaldaqstant ma jistax jitqies tajjeb għall-
konsum mill-bniedem. 
Ladarba r-Repubblika Ellenika ma kinitx konformi mar-rekwiżiti tad-Direttiva msemmija 
hawn fuq, il-Kummissjoni ddeċidiet li tistaqsi mill-ġdid lill-awtoritajiet Elleniċi sabiex 
teżamina liema azzjonijiet korrettivi (skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 98/83/KE) ittieħdu 
sabiex tiġi rkuprata l-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem fil-muniċipalità ta’ 
Ermionida. 

Fir-rigward tal-obbligu impost fuq l-Istati Membri li “jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw 
li l-konsumaturi jkollhom aċċess għal tagħrif adegwat u aġġornat fuq […] l-ilma maħsub 
għall-konsum mill-bniedem” (l-Artikolu 13(1) tad-Direttiva 98/83/KE), ir-Repubblika 
Ellenika hija konformi mad-dispożizzjoni msemmija hawn fuq għaliex ir-riżultat tal-kampjuni 
(meħuda fuq bażi mensili f’din il-muniċipalità) jiġi ppubblikat. 
Fl-aħħar nett, fir-rigward tal-obbligu ta’ kull Stat Membru li jippubblika kull tliet snin rapport 
dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem bil-ħsieb li jiġu mgħarrfa l-
konsumaturi (Artikolu 13(2-3) tad-Direttiva 98/83/KE) għandu jiġi nnutat li r-rapport li jkopri 
s-snin 2008-2010 għandu jiġi ppubblikat matul is-sena kalendarja ta’ wara (l-2011) u 
jintbagħat lill-Kummissjoni fi żmien xahrejn mill-pubblikazzjoni tiegħu. Dan ir-rapport għadu 
ma ġiex ippubblikat.

Dwar it-trattament tal-ilma urban mormi
Skont l-informazzjoni miġbura mill-Kummissjoni, l-ekwivalenti ta’ popolazzjoni tal-
agglomerazzjoni ta’ Kranidi hija ta’ 7 689 ruħ u dak tal-agglomerazzjoni ta’ Ermioni hija ta’ 
2 534 ruħ. F’konformità mal-Artikolu 3 tad-Direttiva 91/271/KEE, l-agglomerazzjonijiet 
kollha li jkollhom ekwivalenti ta’ popolazzjoni ta’ bejn l-2 000 u l-15 000 ruħ għandhom 
ikunu pprovduti b’sistemi ta’ ġbir għall-ilma mormi urban sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2005. 
Bħalma jirriżulta mir-risposta mibgħuta mill-awtoritajiet Elleniċi, is-sistemi ta’ ġbir f’dawn 
iż-żewġ agglomerazzjonijiet ma jkoprux il-popolazzjoni kollha. Fil-fatt, 20 % tal-
popolazzjoni fl-agglomerazzjoni ta’ Ermioni, u 35 % f’dik ta’ Kranidi, mhumiex moqdija 
mis-sistemi ta’ ġbir tal-ilma urban mormi rispettiv. L-ilma urban mormi mhux miġbur jiġi 
ttrasportat lejn unità ta’ trattament oħra, sabiex jiġi trattat b’mod adegwat.   

Ta’ min wieħed jinnota li l-istess Artikolu 3(1) jipprevedi li “fejn it-twaqqif ta’ sistemi ta’ 
ġbir ma jkunx iġġustifikat jew għaliex dan ma jkun jipprovdi l-ebda benefiċċju ambjentali jew 



PE462.679v04-00 6/9 CM\922994MT.doc

MT

għaliex ikun jinvolvi spiża eċċessiva, għandhom jintużaw sistemi individwali jew sistemi 
adatti oħra li jkunu jilħqu l-istess livell ta’ protezzjoni ambjentali”.
Għaldaqstant, il-mekkaniżmu stabbilit mill-awtoritajiet kompetenti f’dawn iż-żewġ 
agglomerazzjonijiet (trasport għal trattament adegwat f’unità oħra) jista’ jiġi kklassifikat 
bħala “sistema individwali jew sistema adatta oħra li jkunu jilħqu l-istess livell ta’ protezzjoni 
ambjentali” u jista’ jiġi awtorizzat mid-Direttiva 91/271/KEE. Madankollu, tali aċċettazzjoni 
tiddependi mill-issodisfar ta’ żewġ kundizzjonijiet: li jiġi żgurat l-istess livell ta’ protezzjoni 
ambjentali u li l-Istat Membru inkwistjoni juri li l-istabbiliment ta’ sistema ta’ ġbir ma jkunx 
iġġustifikat.
Il-Kummissjoni m’għandhiex biżżejjed elementi ta’ prova li juru li ma huwiex żgurat l-istess 
livell ta’ protezzjoni ambjentali fir-rigward tal-ilma urban mormi li jiġi ttrasportat sabiex jiġi 
ttrattat. Madankollu, bħalma jirriżulta mill-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 91/271/KEE, Stat 
Membru jista’ biss juża sistemi individwali jew sistemi adegwati oħra jekk jagħti r-raġunijiet 
li għalihom l-istabbiliment ta’ sistema ta’ ġbir ma jkunx iġġustifikat. F’dan il-każ dawn ir-
raġunijiet ma ngħatawx mir-Repubblika Ellenika. Għaldaqstant, il-Kummissjoni se terġa’ 
tistaqsi lill-awtoritajiet Elleniċi biex tikseb kjarifiki f’dan ir-rigward u tivverifika li l-obbligi 
msemmija fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 91/271/KEE qed jiġu rispettati kif suppost. 
Fl-aħħar nett, fir-rigward tat-trattament tal-ilma urban mormi li jippenetra fis-sistemi ta’ ġbir 
taż-żewġ agglomerazzjonijiet inkwistjoni, mir-risposta tal-awtoritajiet Elleniċi jidher li dan l-
ilma huwa trattat f’konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva 91/271/KEE (u b’mod iktar 
speċifiku, l-Artikolu 4 tagħha). Għaldaqstant, ma jeżisti l-ebda ksur f’dan ir-rigward. 

Konklużjoni
Il-Kummissjoni se tivverifika: a) li l-obbligi msemmija fid-Direttiva 91/271/KEE, u 
speċifikament fl-Artikolu 3(1), qed jiġu ssodisfati bis-sħiħ; u b) liema azzjonijiet korrettivi 
ttieħdu skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 98/83/KE sabiex tiġi rkuprata l-kwalità tal-ilma 
maħsub għall-konsum mill-bniedem fil-muniċipalità ta’ Ermionida.

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

L-analiżi tar-risposti komunikati mill-awtoritajiet Elleniċi turi dan li ġej: 

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

Il-problemi li jistgħu jkunu nnutati f’dak li jikkonċerna l-ilma maħsub għall-konsum mill-
bniedem f’dawn iż-żewġ agglomerazzjonijiet huma dawn li ġejjin: 

- preżenza għolja ta’ jonji tal-klorur li hija dovuta għall-"ħruġ" tal-ilma baħar fl-ilma ta’ taħt l-
art, li min-naħa tiegħu jiddgħajjef minħabba l-ippumpjar eċċessiv u minħabba n-nuqqas ta' 
xita f’dan ir-reġjun;
- anqas ta’ spiss, u f’ċerti postijiet biss, tista’ tkun innutata wkoll preżenza għolja ta’ nitrati;
- rarament ħafna, u b’mod iżolat, ġew innutati wkoll kontaminazzjonijiet bijoloġiċi. 

Biex jindirizzaw dawn il-problemi, l-awtoritajiet Elleniċi qed jieħdu l-miżuri li ġejjin: 
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- l-ilma qed jiġi trasportat (permezz ta’ netwerk diġà stabbilit) mill-bjar lejn il-ġibjuni taż-
żewġ agglomerazzjonijiet qabel ma jintbagħat lill-konsumaturi. Kull agglomerazzjoni 
għandha sistema ta’ klorinazzjoni li hija kkontrollata b’mod regolari u mmexxija mill-
awtoritajiet kompetenti;
- il-kwalità tal-ilma hija kkontrollata fuq bażi mensili (u f’konformità mad-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva 98/83/KE) permezz ta’ laboratorji akkreditati. Ir-riżultat tal-analiżi tal-kampjuni 
jiġi ppubblikat fir-reġjuni muniċipali u lokali, u t-terminu “ilma tajjeb għax-xorb” jew “ilma 
mhux tajjeb għax-xorb”għandu jissemma b’mod ċar;
- fil-każijiet fejn tiġi nnutata kontaminazzjoni batterjoloġika, l-awtoritajiet għandhom iżidu l-
livell ta’ klorinazzjoni u jiġbru immedjatament kampjuni ġodda sabiex jiżguraw ruħhom li l-
problema ssolviet. 

Barra minn hekk, ittieħdu miżuri addizzjonali bl-għan li jissolvew il-problemi identifikati u 
biex titnaqqas il-frekwenza ta’ “inċidenti” msemmiija hawn fuq: 

- saru studji idroloġiċi bil-ħsieb ta’ ftuħ eventwali ta’ bjar ġodda fir-reġjuni ta’ Oureza 
(Ούρεζα), ta’ Golemi (Γκολέμι) u ta’ Petra Xarta (Πέτρα Χαρτά) fl-agglomerazzjoni ta’ 
Kranidi, kif ukoll ir-reġjuni ta’ Tepeleni (Τεπελένι), Schinakia (Σχοινάκια) u Vromosikia 
(Βρωμοσυκιά) fl-aggomerazzjoni ta’ Ermioni;
- diġà twettqu studji bi tħejjija għall-bini ta’ desalinizzazzjoni fir-reġjun ta’ Chonia Koiladas;
- l-awtoritajiet qed jistudjaw il-possibilità li jiffinanzjaw it-trasport tal-ilma (permezz ta’ 
dgħajjes) mir-reġjun ta’ Lerni (Λέρνη) lejn in-netwerk ta’ Kranidi. Trasport bħal dan huwa 
teknikament possibbli (diġà kien twettaq fl-2002 u fl-2003) sakemm ikunu jistgħu jingħataw 
il-fondi meħtieġa. 

Għalhekk jidher li l-awtoritajiet Elleniċi ħadu l-miżuri korrettivi kollha meħtieġa (skont l-
Artikolu 8 tad-Direttiva 98/83/KE) sabiex jerġgħu jistabbilixxu l-kwalità tal-ilma maħsub 
għal-konsum mill-bniedem fil-muniċipalità ta’ Ermionida, filwaqt li żguraw ruħhom li l-
kwalità tal-ilma tiġi kkontrollata fuq bażi regolari u li l-pubbliku jkun infurmat b’dan kif 
dovut, f’konformità mal-obbligi tad-Direttiva msemmija. 

Dwar it-trattament tal-ilma urban mormi

Għall-agglomerazzjoni ta’ Kranidi, l-ekwivalenti ta’ popolazzjoni huwa ta’ 7 689 filwaqt li l-
impjant tat-trattament tal-ilma urban mormi (“impjant tat-trattament”) li jserviha għandu 
kapaċità ta’ 10 000. L-agglomerazzjoni ta’ Ermioni min-naħa l-oħra għandha l-ekwivalenti ta’ 
popolazzjoni ta’ 2 584 (u mhux 2 534 kif intqal fil-komunikazzjoni preċedenti) u l-impjant 
tat-trattament li jserviha għandu l-kapaċità ta’ 8 677. 

L-ilma urban mormi li jidħol fiż-żewġ sistemi ta’ ġbir huwa soġġett għal trattament 
sekondarju (fejn jitneħħew in-nitroġenu u l-fosfru) qabel ma dan jerġa’ jintrema. Barra minn 
hekk, skont ir-risposta tal-awtoritajiet Elleniċi jidher li dan l-ilma jiġi trattat b’mod konformi 
mar-rekwiżiti tad-Direttiva 91/271/KEE (u b’mod aktar speċifiku, l-Artikolu 4 tagħha). 

Hekk kif imsemmi fil-komunikazzjoni preċedenti tal-Kummissjoni, mhux id-djar kollha li 
jinstabu fiż-żewġ agglomerazzjonijiet huma konnessi mas-sistemi tal-ġbir. Dan jista’ jkun 
spjegat minħabba l-fatt li fiż-żewġ agglomerazzjonijiet hemm ħafna “villeġjaturi”, li bħala 
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medja jkunu abitati biss għal xahar fis-sena. 
L-ilma urban mormi ta’ dawn id-djar ma jintbagħatx direttament fl-impjanti tat-trattament 
rispettivi imma jinġarr permezz ta’ trakkijiet b’tankijiet lejn l-impjant tat-trattament fi Kranidi 
biex jiġi trattat kif meħtieġ. 

Ta’ min jinnota wkoll li l-muniċipalità ta’ Ermionida (li tkopri ż-żewġ agglomerazzjonijiet) 
dan l-aħħar ippreżentat proposta bil-ħsieb li “tkun finalizzata s-sistema ta’ ġbir ta’ Karnidi" 
flimkien ma’ talba għall-finanzjament. 
Fir-rigward ta’ din l-informazzjoni, jidher li l-obbligi kollha tad-Direttiva 91/271/KEE ġew 
rispettati minħabba li l-parti l-kbira tal-ilma urban mormi jinġabar u jiġi trattat b'mod 
konformi u li l-parti li jifdal tiġi trasportata permezz tat-trakkijiet b’tankijiet (f’konformità 
mal-obbligi tal-Artikolu 3(1) ta’ din id-Direttiva) lejn l-impjant tat-trattament ta’ Kranidi 
sabiex tiġi trattata b’mod konformi. 

Madankollu, u abbażi ta’ elementi ġodda ppreżentati mill-petizzjonant, jidher li kien hemm xi 
problemi ta’ funzjonament ħażin fl-impjant tat-trattament ta’ Kranidi. Għalhekk, is-servizzi 
tal-Kummissjoni ddeċidew li jikkuntattjaw mill-ġdid lill-awtoritajiet sabiex jiksbu 
informazzjoni, u aktar preċiżament sabiex jiżguraw li dan l-impjant għandu l-permessi kollha 
meħtieġa, u li dawn tal-aħħar għadhom validi; li ttieħdu l-miżuri korrettivi meħtieġa, u li dan 
issa qed jaħdem b’mod konformi mal-obbligi tal-leġiżlazzjoni ambjentali.

Konklużjoni

Mal-ħruġ tal-eżaminazzjoni tagħha u abbażi tal-informazzjoni ġdida ppreżentata mill-
petizzjonant, il-Kummissjoni ddeċidiet li terġa’ tikkuntattja lill-awtoritajiet Elleniċi 
sabiex tikseb kjarifiki addizzjonali f’dak li għandu x’jaqsam il-funzjonament tal-impjant 
tat-trattament ta’ Kranidi. 

6. Risposta tal-Kummissjoni (REV III), li waslet fit-18 ta’ Diċembru 2012.

L-analiżi tar-risposti addizzjonali kkomunikati mill-awtoritajiet Griegi fil-qafas tal-
investigazzjoni tal-Kummissjoni turi li l-impjant tat-trattament ta' Kranidi ma jikkonformax 
mad-dispożizzjonijiet u l-obbligi tad-Direttiva 91/271/KEE dwar it-trattament tal-ilma urban 
mormi1, u b'mod partikolari l-Artikoli 3, 4, 10, 11, 14 kif ukoll l-Anness I.A tagħha. 

Fil-fatt, kif jirriżulta mill-analiżi tar-risposti tal-awtoritajiet Griegi, mhux l-ilma urban mormi 
kollu ta' din l-agglomerazzjoni qed jinġabar u jiġi trattat fl-impjant tat-trattament, u ġew 
innutati ċerti problemi marbuta mal-ġestjoni tal-ħama tat-trattament. Barra minn hekk, dan l-
impjant bħalissa qed jopera mingħajr speċifikazzjonijiet ambjentali ("Περιβαλλοντικοί Όροι") 
validi (l-ispeċifikazzjonijiet preċedenti skadew iżda ma ġewx imġedda) u mingħajr permess 
ta' ġestjoni u rimi tal-ilma urban mormi. Fl-aħħar, u abbażi tal-elementi pprovduti mill-
awtoritajiet Griegi, jidher ukoll li dan l-impjant ma nbenix b'tali mod li jkollu prestazzjoni 
effiċjenti biżżejjed fil-kundizzjonijiet tat-temp tal-post fejn jinsab.

Minħabba dawn ir-raġunijiet, il-Kummissjoni ddeċidiet li tibda proċedimenti ġodda ta' ksur u 
li fit-22 ta' Novembru 2012 tindirizza avviż ta' tqegħid fil-mora lir-Repubblika Ellenika.

                                               
1 ĠU L 135, 30.5.1991, p.40-52.
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Konklużjonijiet

Ladarba tirċievi r-risposta mingħand l-awtoritajiet Griegi għall-avviż ta' tqegħid fil-mora, il-
Kummissjoni se tivverifika li r-Repubblika Ellenika tkun ħadet il-miżuri kollha neċessarji 
sabiex tikkonforma mal-obbligi tad-Direttiva 91/271/KE. 


