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kwalità baxxa tal-ilma tax-xorb f’Buzau (Rumanija)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tikkritika l-kwalità baxxa tal-ilma tax-xorb li l-konsumaturi fil-Kontea ta’ 
Buzau qed jirċievu mill-kumpanija lokali tal-ilma (Regia Autonoma Municipala – RAM).
Skont il-petizzjonanta, l-ilma tal-vit fil-Kontea ta’ Buzau hu mimli sadid u ma jissodisfax l-
istandards tal-ilma tax-xorb. Il-petizzjonanta ssostni li l-ilmenti kollha tagħha lill-fornitur u 
lill-awtoritajiet pubbliċi ma wasslu għall-ebda riżultat. Hija qed titlob lill-Parlament Ewropew 
biex jgħin tieqaf din is-sitwazzjoni, li toħloq riskji kbar ta’ saħħa lill-popolazzjoni ta’ Buzau.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Lulju 2009. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Jannar 2010.

Il-petizzjonanta hija mħassba dwar il-kwalità baxxa tal-ilma pprovdut mir-Regia Autonoma 
Municipala (RAM) f’Buzau, fir-Rumanija. Ta’ sikwit ikun hemm qtugħ fil-provvista tal-ilma u 
meta din tirritorna lura għan-normal, l-ilma jkun kulur is-sadid.

Il-petizzjonanta kkuntattjat lir-Regia Autonoma Municipala diversi drabi, iżda dan kien kollu 
għalxejn. Hija temmen li l-awtoritajiet jafu li hemm problema, iżda li din qed tiġi injorata. Hija 
temmen li din hi problema hija relatata man-netwerk, minkejja l-fatt li kien biss is-sena li 
għaddiet li tlesta programm għat-tibdil tal-pajpijiet tal-ilma bl-użu ta’ fondi esterni. Il-
petizzjonanta għandha l-impressjoni li din il-kwalità ħażina tal-ilma hi ikkawżata minn interessi 
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personali u anke korruzzjoni.  

Il-petizzjonanta tinnota li wara l-intervent tagħha, il-volum ta’ ilma kkonsmat fil-blokka ta’ 
appartamenti tagħha naqas. Hija ma tispjegax b’mod ċar ir-raġuni ta’ dan it-tnaqqis.

L-għan tad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb 98/83/KE1 huwa li l-konsumatur jirċievi ilma nadif u 
tajjeb. L-ilma jrid ikun f’konformità ma’ listi ta’ parametri, speċifikati fl-Anness I, li jinkludu 
parametri mikrobijoloġiċi, kimiċi u organolettiċi.  

Minkejja li r-riżultati tal-analiżi mhumiex disponibbli, il-petizzjonanta temmen li l-ilma tax-xorb 
ipprovdut mir-Regia Autonoma Municipala (RAM) f’Buzau huwa impossibbli li jikkonforma 
mal-parametri ta’ indikazzjoni għall-“ħadid”, il-“kulur” u t-“turbidità” peress li l-ilma “mhux 
aċċettabbli għall-konsumaturi u jiġu osservati bidliet f’daqqa fil-kulur u t-turbidità”.  

Fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-valuri ta’ parametru, l-Istat Membru għandu jiżgura li 
tittieħed azzjoni korrettiva mill-iktar fis possibbli biex titranġa l-kwalità tal-ilma u għandu 
jingħata prijorità lil miżuri ta’ infurzar, filwaqt li jiġi kkunsidrat l-ammont li jaqbeż il-valur 
parametriku rilevanti. B’mod partikolari, fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ parametri bħal 
“ħadid”, “kulur”, u “turbidità”, “l-Istati Membri għandhom jikkonsidraw jekk dan in-nuqqas hux 
ta’ riskju għas-saħħa umana u għandha tittieħed azzjoni korrettiva biex titranġa l-kwalità tal-
ilma fejn dan hu metieġ biex tkun protetta s-saħħa tal-bniedem.”

Minkejja li l-petizzjonanta kellha tikkuntattja lir-RAM ta’ spiss, jidher li l-azzjonijiet korrettivi li 
ssemmew hawn fuq, kif previsti mid-direttiva, ma tteħdux.

Konklużjonijiet

Peress li d-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb tirregola biss il-kwalità tal-ilma u mhux in-nuqqas ta’ 
qtugħ fil-provvista, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda bażi biex tieħu azzjoni dwar il-qtugħ fil-
provvista tal-ilma f’Buzau.

Il-Kummissjoni, attwalment, qed tevalwa l-ewwel rapport triennali dwar il-kwalità tal-ilma tax-
xorb li ntbagħat mir-Rumanija u, biex tkun tistà tippreżenta rapport ta’ sinteżi għall-perjodu 
2005–2007, il-Kummissjoni ser ikollha titlob iktar spjegazzjonijiet mingħand ir-Rumanija. Waqt 
dan il-proċess, il-Kummissjoni ser titlob aktar informazzjoni dwar din il-petizzjoni mingħand il-
Ministeru tas-Saħħa Rumen. Il-Kummissjoni ser iżżomm lill-Parlament infurmat dwar ir-riżultati 
tal-investigazzjoni tagħha.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-30 ta' Settembru 2011.

Wara l-valutazzjoni tal-ewwel rapport fuq bażi ta' tliet snin dwar il-kwalità tal-ilma tax-xorb 
mibgħut mir-Rumanija, il-Kummissjoni kkonkludiet li d-data pprovduta kienet inkonsistenti.
Għaldaqstant, l-awtoritajiet Rumeni ntalbu jiċċaraw u jaġġornaw id-data.

                                               
1Id-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE tat-3 ta’ Novembru 1998 dwar il-kwalità tal-ilma maħsub 
għall-konsum mill-bniedem   ĠU L 330, 5.12.1998
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Irrispettivament mis-sitwazzjoni tar-Rumanija, l-abbozz ta’ "Rapport ta' sinteżi fuq il-Kwalità 
tal-Ilma tax-Xorb fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fil-perjodu 2005-2007" kellu jitlesta 
b'konformità mat-termini kuntrattwali li taħthom ir-rapport kellu jiġi prodott u, fuq kollox, 
fid-dawl tal-isforzi magħmula mill-Istati Membri l-oħra biex jirrapportaw fil-ħin.

Ir-rapport ta' sinteżi intbagħat lill-Istati Membri għal rieżami fi Frar 2011. L-iskadenza għall-
konsultazzjoni kienet il-31 ta' Marzu 2011.

L-awtoritajiet Rumeni minn dakinhar ‘l hawn aġġornaw id-data tagħhom biex tiġi inkluża fil-
verżjoni finali tar-rapport ta' sinteżi.

Attwalment qed isir kontroll tal-konsistenza tad-data għar-Rumanija.

Id-data stmata għall-pubblikazzjoni tar-rapport ta' sinteżi hija Ottubru 2011.

5. (REV II) Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Diċembru 2011.

Ir-Rapport ta' Sintesi dwar id-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb (li dalwaqt se jkun ippubblikat 
fuq il-websajt) juri li, għall-perjodu 2005-2007, sitt żoni ta' provvista tal-ilma ġew irrappurtati 
fil-Kontea ta' Buzau.  Matul dan il-perjodu, l-ebda ksur tal-valuri parametriċi ma ġew 
irrappurtati għall-ebda waħda minn dawn iż-żoni ta' provvista tal-ilma, madankollu, għal 
kollha kemm huma, kienu rrappurtati inkonsistenzi fir-rigward tal-monitoraġġ u fl-
arranġamenti tat-teħid ta' kampjuni, l-aktar fir-rigward tal-parametri ta' indikazzjoni (dwar ir-
riħa, it-turbidità, il-bacterja coliform, il-colony count 22, eċċ).

Attwalment, l-Istati Membri qed jippreparaw ir-rapporti dwar il-kwalità tal-ilma maħsub 
għall-konsum mill-bniedem għall-perjodu 2008-2010, li jridu jibagħtu lill-Kummissjoni qabel 
Frar 2012.

Jekk, wara l-valutazzjoni tad-data, ma jkun irrappurtat l-ebda titjib fl-arranġamenti tal-
monitoraġġ u tat-teħid ta' kampjuni mir-Rumanija, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tieħu 
azzjoni kontra dan l-Istat Membru.

6. Risposta tal-Kummissjoni (REV. III), li waslet fis-27 ta' Marzu 2013.

Il-valutazzjoni preliminari tad-data mressqa mill-awtoritajiet Rumeni uriet li matul il-perjodu ta' 
rappurtar (2008--2010), ma kien irrapurtat l-ebda nuqqas ta' konformità mal-parametri relevanti 
(ħadid, turbidità u kulur) fil-Kontea ta' Buzau.
Il-Kummissjoni għandha l-ħsieb li tippubblika l-konklużjonijiet wara li tanalizza r-rapporti 
tal-Istati Membri dwar l-ilma tax-xorb aktar tard din is-sena.
Għalkemm ir-riżultati preliminari tal-analiżi tal-Kontea ma jissuġġerixxu l-ebda nuqqas ta' 
konformità mad-Direttiva, jiddependi mir-riżultati finali, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li 
tkompli tinvestiga l-kwistjoni.


