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IL-PROTEZZJONI U L-IMMANIĠĠJAR TAL-ILMA

L-ilma huwa essenzjali għall-ħajja tal-bnedmin, tal-annimali u tal-pjanti u huwa riżorsa
indispensabbli għall-ekonomija. Il-protezzjoni u l-immaniġġjar tiegħu jmorru lil hinn mill-
konfini nazzjonali. Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma ġiet ittrasformata bl-adozzjoni fis-sena
2000 tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (DQI), li introduċiet approċċ olistiku għall-immaniġġjar
u l-protezzjoni tal-ilmijiet tal-wiċċ u tal-ilma ta' taħt l-art ibbażat fuq il-baċini tax-xmajjar.
Id-DQI hija ssuplimentata bi ftehimiet internazzjonali u leġiżlazzjoni relatati mal-kwantità,
il-kwalità u t-tniġġis tal-ilma.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikoli 191 sa 193 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

IL-KISBIET

A. Id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (DQI)
Bl-adozzjoni tad-DQI (2000/60/KE) il-politika Ewropea dwar l-ilma għaddiet minn proċess ta'
ristrutturar. Id-DQI tistabbilixxi qafas għall-protezzjoni tal-ilmijiet tal-wiċċ interni, l-ilmijiet
tranżitorji, l-ilmijiet kostali u l-ilma ta' taħt l-art, sabiex jitnaqqas u jiġi evitat it-tniġġis,
jiġi promoss użu sostenibbli tal-ilma, jitħares l-ambjent akkwatiku, jittejjeb l-istatus tal-
ekosistemi akkwatiċi u jittaffew l-effetti tal-għargħar u l-perjodi ta' nixfa. Bl-eċċezzjoni ta'
derogi speċifiċi, stat ambjentali tajjeb għall-ilmijiet kollha għandu jintlaħaq permezz ta' Pjanijiet
ta' Mmaniġġjar tal-Baċini tax-Xmajjar. Erba' rapporti ta' implimentazzjoni ppubblikati sal-
lum (COM(2007)0128, COM(2009)0156, COM(2012)0670 u COM(2015)0120) jindikaw li
filwaqt li sar progress sinifikanti lejn dan l-objettiv, is-suċċess finali tagħha se jiddependi fuq l-
ambizzjoni tal-Istati Membri u l-implimentazzjoni soda tal-pjanijiet tagħhom tal-2015 b'mod li
jista' jitkejjel. Fl-2007 l-Kummissjoni nediet l-istrument WISE (Sistema ta' Informazzjoni dwar
l-Ilma għall-Ewropa), li għandu l-għan li jiġbor u jaqsam data u informazzjoni fil-livell tal-UE
u jimmonitorja s-sustanzi niġġiesa rilaxxati fl-ilmijiet tal-wiċċ jew fl-ambjent akkwatiku.
Madankollu, għad hemm ostakli biex ir-riżorsi tal-ilma tal-Ewropa jiġu protetti aħjar.
Dawn huma identifikati fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Lulju 2007 bit-
titolu “Li tindirizza l-isfida tal-iskarsezza tal-ilma u l-perjodi ta' nixfa fl-Unjoni Ewropea”
(COM(2007)0414). Fl-2012 il-Kummissjoni nediet Blueprint għas-Salvagwardja tar-Riżorsi
tal-Ilma tal-Ewropa (COM(2012)0673), li kellha l-għan li tiżgura d-disponibbiltà ta' livell
suffiċjenti ta' ilma ta' kwalità għall-użi leġittimi kollha permezz ta' implimentazzjoni aħjar tal-
politika attwali tal-UE dwar l-ilma, l-integrazzjoni tal-objettivi tal-politika dwar l-ilma f'oqsma
ta' politika oħra, u l-mili tal-lakuni fil-qafas attwali. Dwar dan l-aħħar punt, il-Blueprint dwar
l-Ilma jipprevedi l-istabbiliment mill-Istati Membri ta' miri għall-kontijiet tal-ilma u għall-
effiċjenza fl-użu tal-ilma, kif ukoll l-iżvilupp ta' standards tal-UE għall-użu mill-ġdid tal-ilma.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/mt/ALL/;jsessionid=589WT7TXG16gLrjW1tqrG1G7JkvspnWyxc4sv4GvyXr1g18dTQf2!741916706?uri=CELEX:32000L0060
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0128
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0156
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=CELEX:52012DC0670
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0120
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0414:FIN:MT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0673:FIN:MT:PDF
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1. L-ilma ta' taħt l-art. Billi l-ilma ta' taħt l-art iforni 75 % tal-ilma tax-xorb tal-
UE, it-tniġġis mill-industrija, mill-miżbliet u mill-agrikoltura huwa ta' riskju serju
għas-saħħa. Id-DQI tikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-ilma ta' taħt l-art minn kull
kontaminazzjoni, u tinkludi l-istabbiliment ta' netwerks ta' monitoraġġ tal-ilma ta' taħt l-
art. Id-Direttiva 2006/118/KE dwar il-protezzjoni tal-ilma ta' taħt l-art tipprevedi kriterji
speċifiċi għall-valutazzjoni ta' stat kimiku tajjeb, l-identifikazzjoni ta' xejriet sinifikanti
u sostnuti li juru żieda u d-definizzjoni ta' punti tat-tluq għax-xejriet li qed jaqgħu lura.
Madankollu, il-limiti kollha tas-sustanzi niġġiesa, bl-eċċezzjoni tan-nitrati u l-pestiċidi li
għalihom il-limiti huma stabbiliti minn leġiżlazzjoni tal-UE speċifika, huma stabbiliti mill-
Istati Membri.

2. L-ilma tax-xorb. Id-Direttiva 98/83/KE tiddefinixxi standards essenzjali tal-kwalità għall-
ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem. Din tirrikjedi li l-Istati Membri jimmonitorjaw
b'mod regolari l-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem billi jintuża metodu
ta' “kampjuni rappreżentattivi”. L-Istati Membri jistgħu jinkludu rekwiżiti addizzjonali
speċifiċi għat-territorju tagħhom imma biss jekk dan iwassal biex jiġu stabbiliti standards
ogħla. Id-direttiva tirrikjedi wkoll l-għoti ta' informazzjoni regolari lill-konsumaturi. Barra
minn hekk, il-kwalità tal-ilma tax-xorb trid tiġi rrappurtata lill-Kummissjoni kull tliet snin.
Fl-2013 ġiet adottata d-Direttiva tal-Kunsill 2013/51/Euratom, li tistabbilixxi r-rekwiżiti
għall-protezzjoni tas-saħħa tal-pubbliku inġenerali fir-rigward ta' sustanzi radjuattivi fl-
ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, biex id-dispożizzjonijiet eżistenti jinġiebu
f'konformità mat-Trattat Euratom.

3. L-ilma għall-għawm. Fi Frar 2006 il-Kummissjoni adottat id-Direttiva 2006/7/KE (id-
Direttiva dwar l-Ilma għall-Għawm), li għandha l-għan li ttejjeb is-saħħa pubblika
u l-protezzjoni ambjentali billi tistabbilixxi dispożizzjonijiet għall-monitoraġġ u l-
klassifikazzjoni (f'erba' katergoriji) tal-ilma għall-għawm, u hija integrata fid-DQI. Taħseb
ukoll għal informazzjoni pubblika estensiva, u b'konsegwenza ta' dan il-Kummissjoni
adottat fl-2011 deċiżjoni li tistabbilixxi simbolu sabiex il-pubbliku jkun infurmat dwar il-
klassifikazzjoni tal-ilma għall-għawm u kwalunkwe projbizzjoni tal-għawm (2011/321/
UE). Rapport ta' sinteżi dwar il-kwalità tal-ilma għall-għawm jiġi ppubblikat kull sena
mill-Kummissjoni u mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA).

4. It-trattament tal-ilma urban mormi (UWWT). Id-Direttiva 91/271/KEE (kif emendata
mid-Direttiva 98/15/EC) dwar it-trattament tal-ilma urban mormi (id-Direttiva UWWT)
għandha l-għan li tipproteġi l-ambjent mill-effetti negattivi ta' tnixxija ta' ilma urban mormi
u tnixxijiet mill-industrija. Id-direttiva tistabbilixxi standards minimi u skedi għall-ġbir,
it-trattament u t-tnixxija ta' ilma urban mormi, tintroduċi kontrolli fuq ir-rimi tal-ħama
tad-dranaġġ u tirrikjedi li r-rimi tal-ħama tad-dranaġġ fil-baħar jintemm gradwalment. It-
tmien rapport ta' implimentazzjoni dwar id-Direttiva UWWT fl-2016 ikkonkluda li ntlaħqu
rati ta' konformità għoljin fl-UE-15. Fil-każ tal-UE-13, għadhom jeżistu nuqqasijiet
ta' konformità sinifikanti, speċjalment fir-rigward tat-trattament. Azzjoni ta' tisħiħ u
investimenti huma meħtieġa biex tinkiseb konformità sħiħa fi żmien raġonevoli. Is-Seba'
Programm ta' Azzjoni Ambjentali u l-Blueprint għas-Salvagwardja tar-Riżorsi tal-Ilma tal-
Ewropa jenfasizzaw l-importanza tal-ġbir u t-trattament tal-ilma urban mormi.

5. L-istrateġiji kontra t-tniġġis kimiku tal-ilmijiet tal-wiċċ. Il-leġiżlazzjoni tas-snin 70 u 80
li tipprevedi miżuri kontra tniġġis kimiku tal-ilmijiet tal-wiċċ skadiet fl-aħħar tal-2012
u ġiet issostitwita mid-dispożizzjonijiet tad-DQI. Prinċipalment dawn kienu jirrikjedu l-
istabbiliment ta' lista ta' sustanzi prijoritarji li jippreżentaw riskju sinifikanti għall-ambjent
akkwatiku jew permezz tiegħu fil-livell tal-UE flimkien ma' sett sekondarju ta' sustanzi

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:330:0032:0054:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0051&from=MT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:MT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32011D0321
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32011D0321
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=CELEX:31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:067:0029:0030:EN:PDF
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prijoritarji perikolużi. Id-Direttiva 2008/105/KE (id-Direttiva dwar standards ta' kwalità
ambjentali), li tissostitwixxi d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2455/2001/KE, stabbilixxiet
limiti fuq il-konċentrazzjonijiet ta' 33 sustanza prijoritarja u 8 sustanzi ta' tniġġis oħra fl-
ilmijiet tal-wiċċ. Id-Direttiva emendatorja 2013/39/UE żiedet 12-il sustanza ġdida għal-
lista attwali, u introduċiet l-obbligu għall-Kummissjoni li tistabbilixxi lista addizzjonali ta'
sustanzi li għandhom jiġu mmonitorjati fl-Istati Membri kollha (lista ta' sorveljanza) biex
tappoġġa rieżaminazzjonijiet futuri tal-lista ta' sustanzi prijoritarji.

6. Id-Direttiva dwar in-Nitrati. Il-protezzjoni tal-ilmijiet min-nitrati minn sorsi agrikoli hija
koperta mid-Direttiva 91/676/KEE (id-Direttiva dwar in-Nitrati) u r-Regolament (KE)
Nru 1882/2003, li jirrikjedu lill-Istati Membri jressqu rapporti lill-Kummissjoni kull erba'
snin, fejn jagħtu dettalji ta' kodiċijiet ta' prattika agrikola tajba, żoni denominati li jkunu
vulnerabbli għan-nitrati (NVZ), monitoraġġ tal-ilma u sommarju ta' programmi ta' azzjoni.
Kemm id-direttiva u kemm ir-regolament għandhom l-għan li jissalvagwardjaw l-ilma
tax-xorb u jipprevjenu l-ħsara mill-ewtrofikazzjoni, li hija wkoll limitata permezz tar-
Regolament (KE) Nru 2004/648 rigward l-użu tal-fosfati fid-deterġenti. Għalkemm l-aħħar
rapport ta' implimentazzjoni (COM(2013)0683) juri li l-pressjoni mill-agrikoltura naqset,
il-Blueprint tal-2012 xorta jidentifika d-Direttiva dwar in-Nitrati bħala waħda mill-miżuri
ewlenin biex jintlaħqu l-objettivi tad-DQI.

Id-Direttiva 2007/60/KE (id-Direttiva tal-UE dwar l-Għargħar) għandha l-għan li tnaqqas
u timmaniġġja r-riskji li jippreżentaw l-għargħar għas-saħħa tal-bniedem, l-ambjent, l-
infrastruttura u l-proprjetà. Din tirrikjedi lill-Istati Membri jwettqu valutazzjonijiet preliminari
biex jiġu identifikati l-baċini tax-xmajjar u ż-żoni kostali assoċjati li jinsabu f'riskju sal-2011
u mbagħad iħejju mapep u pjanijiet ta' mmaniġġjar tar-riskju ta' għargħar iffukati fuq il-
prevenzjoni, il-protezzjoni u l-istat ta' tħejjija sal-2015. Dawn il-kompiti kollha għandhom
jitwettqu b'mod konformi mad-DQI u l-pjanijiet ta' mmaniġġjar tal-baċini tax-xmara stabbiliti
fiha.
B. Il-Politika Kostali u Marittima tal-UE
1. Id-Direttiva dwar il-baħar. L-objettivi tad-Direttiva 2008/56/KE (id-Direttiva Qafas dwar

l-Istrateġija Marittima tal-Baħar – l-hekk imsejħa Direttiva dwar il-Baħar) huma li
jintlaħaq status ambjentali tajjeb tal-ilmijiet tal-baħar sal-2020, li tiddefendi l-protezzjoni
u l-preservazzjoni tagħhom, u li tipprevjeni d-deterjorazzjoni tagħhom. Din id-direttiva
hija l-ewwel strument leġiżlattiv tal-UE relatat mal-protezzjoni tal-bijodiversità marina.
Tistabbilixxi f'qafas leġiżlattiv approċċ favur ekosistema għall-immaniġġjar tal-attivitajiet
tal-bniedem li għandhom impatt fuq l-ambjent tal-baħar, filwaqt li tintegra l-kunċetti
ta' protezzjoni ambjentali u użu sostenibbli. Id-direttiva tidentifika reġjuni u subreġjuni
marini Ewropej fi ħdan il-konfini ġeografiċi tal-Konvenzjonijiet dwar Ibħra Reġjonali.
Sabiex jintlaħaq status ambjentali tajjeb sal-2020, kull Stat Membru ntalab jiżviluppa
sal-2010 strateġija għall-ilmijiet marini tiegħu, li għandha tiġi rieżaminata kull 6 snin. Id-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/477/UE dwar kriterji u standards metodoloġiċi għal status
ambjentali tajjeb ta' ilmijiet tal-baħar tinkludi għadd ta' kriterji u indikaturi assoċjati għall-
valutazzjoni tal-istatus ambjentali tajjeb.

2. It-tniġġis tal-ibħra. Id-diżastru tat-tixrid taż-żejt tal-Erika fis-sena 2000 ħeġġeġ lill-UE biex
issaħħaħ ir-rwol tagħha fl-oqsma tas-sikurezza marittima u t-tniġġis tal-baħar permezz tal-
adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1406/2002 li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għas-
Sigurtà Marittima (EMSA). Id-Direttiva 2005/35/KE emendata mid-Direttiva 2009/123/
KE dwar it-tniġġis ikkawżat minn vapuri u l-introduzzjoni ta' penali għal ksur għandha
l-għan li tiżgura li dawk responsabbli għal tnixxijiet niġġiesa fil-baħar ikunu suġġetti

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:MT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/mt/ALL/?uri=CELEX:31991L0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1882&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0648-20060711&qid=1396266429584&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32010D0477(01)
http://www.emsa.europa.eu/
http://www.emsa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0011:0021:MT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32009L0123
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32009L0123
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għal penalitajiet effettivi u disważivi, li jistgħu jkunu kriminali jew amministrattivi. It-
tnixxija ta' sustanzi li jniġġsu mill-vapuri għandha titqies bħala reat kriminali jekk dan ikun
intenzjonali, imwettaq bi traskuraġni jew li jirriżulta minn negliġenza serja, u jirriżulta
f'deterjorament serju fil-kwalità tal-ilma.

3. Il-Politika Marittima Integrata. Id-Direttiva Marittima hija l-pilastru ambjentali tal-
Politika Marittima Integrata trasversali (COM(2007)0575) li għandha l-għan li jintlaħaq
il-potenzjal ekonomiku sħiħ tal-ibħra mingħajr ma jiġi kompromess l-ambjent. Il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar “It-Tkabbir Blu – opportunitajiet għal tkabbir
sostenibbli fis-settur tal-baħar u dak marittimu” (COM(2012)0494) semmiet il-
kontribuzzjoni tal-Politika Marittima Integrata biex jinkisbu l-għanijiet tal-Istrateġija
Ewropa 2020.

4. Il-Ġestjoni Integrata taż-Żona Kostali (ICZM). Ir-Rakkomandazzjoni tal-UE 2002/413/
KE dwar l-ICZM tiddefinixxi l-prinċipji ta' ppjanar u mmaniġġjar kostali b'saħħithom li
għandhom jitqiesu mill-Istati Membri meta jifformulaw l-istrateġiji nazzjonali tagħhom.

C. Il-ftehimiet internazzjonali dwar l-ilmijiet reġjonali
Fl-Ewropa, il-protezzjoni tal-ilma baħar hija rregolata minn erba' strutturi ta' kooperazzjoni
(il-Konvenzjonijiet dwar Ibħra Reġjonali) bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi ġirien li għandhom
ilmijiet komuni: il-Konvenzjoni OSPAR tal-1992 (ibbażata fuq il-konvenzjonijiet preċedenti
ta' Oslo u Pariġi) għall-Atlantiku tal-Grigal; il-Konvenzjoni ta' Ħelsinki tal-1992 dwar iż-Żona
tal-Baħar Baltiku (HELCOM); Il-Konvenzjoni ta' Barċellona (UNEP-MAP) tal-1995 għall-
Mediterran; u l-Konvenzjoni ta' Bukarest tal-1992 għall-Baħar l-Iswed. L-ilmijiet tax-xmajjar
tal-UE huma protetti mill-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tax-Xmara Danubju tal-1996 u l-
Konvenzjoni tal-2009 għall-Protezzjoni tar-Rhine. Il-kooperazzjoni ambjentali interreġjonali
ffukata fuq l-ilma baħar jew il-baċini tax-xmajjar wasslet għall-ħolqien ta' bosta strateġiji
makroreġjonali fl-UE: l-Istrateġija għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku għall-2009 (l-ewwel strateġija
komprensiva tal-UE mfassla għal makroreġjun); l-ewwel Strateġija għar-Reġjun tal-Baħar
Baltiku (2009), Strateġija għar-Reġjun tad-Danubju (2011), u l-Istrateġija reċenti għar-Reġjun
Adrijatiku u Jonju (2014).

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament spiss ħa l-inizjattiva fil-qasam tal-protezzjoni tal-ilma. F'Jannar tas-sena 2000,
wara d-diżastru tar-roqgħa żejt ikkaġunat mill-Erika, huwa talab għal politika Ewropea
sostenibbli tat-trasport fuq medda twila ta' żmien biex jiġu evitati aktar diżastri tat-tniġġis miż-
żejt. Fir-rigward tal-Istrateġija Marittima, il-Parlament enfasizza l-importanza tal-bijodiversità,
l-innovazzjonijiet ekoloġiċi, l-effetti tal-bidla fil-klima fuq l-ibħra, u l-mira li jintlaħaq stat
ekoloġiku tajjeb.
F'Ġunju tal-2008 il-Parlament appoġġa b'maġġoranza kbira regoli ġodda tal-UE dwar il-kwalità
tal-ilma. Permezz tad-domanda tiegħu li ssir reviżjoni tal-lista ta' sustanzi prijoritarji fi żmien
sentejn wara d-dħul fis-seħħ tad-direttiva, il-Parlament żgura li l-lista ta' sustanzi tossiċi tkun
tista' tikber. Barra minn hekk, huwa saħħaħ l-objettiv li gradwalment tintemm għalkollox l-
emissjoni ta' 13-il sustanza prijoritarja perikoluża fi żmien 20 sena. Barra minn hekk, fl-2012 il-
Parlament ikkontribwixxa għall-aġġornament tad-Direttiva bl-inklużjoni ta' sustanzi prijoritarji
ġodda. Fir-rapport tiegħu tal-2012 dwar l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-
ilma, il-Parlament talab għal enfasi akbar fuq id-dimensjoni reġjonali, enfasizza l-ħtieġa għal
data affidabbli, il-ħtieġa li jiġu integrati kwistjonijiet li jirrigwardaw l-ilma, appoġġa approċċ
olistiku dwar il-protezzjoni tal-ilma, u ppromwova r-riċerka u l-innovazzjoni f'dan il-qasam. Il-

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0575
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0494
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Parlament laqa' u appoġġa s-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali u l-Blueprint għall-Ilma
tal-Ewropa.
F'Settembru 2015, il-Parlament ivvota b'maġġoranza kbira favur rapport ta' segwitu għall-
ewwel inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej “Right2Water”, li tistieden lill-Kummissjoni tipproponi
leġiżlazzjoni li timplimenta d-dritt tal-bniedem għall-ilma u s-sanità kif rikonoxxut min-
Nazzjonijiet Uniti. B'mod partikolari, l-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri huma mħeġġa
fil-kuntest ta' din l-inizjattiva sabiex jiżguraw li ċ-ċittadini kollha jgawdu mid-dritt għall-
ilma u għas-sanità, li l-forniment u l-ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma ma jkunux suġġetti għar-
regoli tas-suq intern u li s-servizzi tal-ilma jiġu esklużi minn miżuri ta' liberalizzazzjoni. Fir-
riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Settembru 2015[1] il-Parlament stieden lill-Kummissjoni tressaq
proposti leġiżlattivi u, jekk ikun xieraq, reviżjoni tad-DQI li tirrikonoxxi l-aċċess universali u
d-dritt tal-bniedem għall-ilma.
Dagmara Stoerring
11/2017

[1]Testi adottati, P8_TA(2015)0294.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0294
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