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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 għall-
ekonomija. Il-protezzjoni u l-immaniġġjar tiegħu jmorru lil hinn mill-konfini nazzjonali.
Id-Direttiva Qafas tal-UE dwar l-Ilma (WFD) tistabbilixxi qafas legali biex jiġi protett
u ripristinat l-ilma nadif fl-UE u biex jiġi żgurat l-użu sostenibbli u fit-tul tiegħu. Hija
kkomplementata minn leġiżlazzjoni aktar speċifika, bħad-Direttiva dwar l-Ilma tax-
Xorb, id-Direttiva dwar il-Kwalità tal-Ilma għall-Għawm, id-Direttiva dwar l-Għargħar
u d-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina, kif ukoll minn ftehimiet internazzjonali.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

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

L-ISFOND ĠENERALI

L-ilma mhuwiex biss prodott kummerċjali, iżda huwa wkoll beni komuni u riżorsa
limitata li jeħtieġ li tiġi protetta u użata b'mod sostenibbli, kemm f'termini ta' kwalità kif
ukoll ta' kwantità. Madankollu, l-ilma jinsab taħt pressjoni minħabba li diversi setturi
bħall-agrikoltura, l-industrija, it-turiżmu, it-trasport u l-enerġija jagħmlu użu kbir minnu.
Fl-2012, il-Kummissjoni varat il-Blueprint għas-Salvagwardja tar-Riżorsi tal-Ilma tal-
Ewropa, strateġija fit-tul li għandha 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 t-tneħħija ta' lakuni fil-qafas attwali. Il-Blueprint 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.

IL-KISBIET

Il-politika tal-UE stabbiliet żewġ oqfsa legali ewlenin għall-protezzjoni u l-immaniġġjar
tar-riżorsi tal-ilma ħelu u tal-baħar tagħna f'approċċ olistiku bbażat fuq l-ekosistema:
id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (WFD) u d-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina
(MSFD).
A. Id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u direttivi speċifiċi ta' sostenn dwar l-ilma
Id-Direttiva Qafas tal-UE dwar l-Ilma tistabbilixxi qafas għall-protezzjoni tal-ilmijiet tal-
wiċċ interni, l-ilmijiet tranżitorji, l-ilmijiet kostali u l-ilma ta' taħt l-art. L-għan tagħha
huwa li jiġi evitat u jitnaqqas it-tniġġis, jiġi promoss l-użu sostenibbli tal-ilma, jitħares
u jitjieb l-ambjent akkwatiku u jittaffew l-effetti tal-għargħar u l-perjodi ta' nixfa. L-għan
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ġenerali huwa li jinkiseb status ambjentali tajjeb għall-ilmijiet kollha. Għalhekk, l-Istati
Membri huma mitluba jfasslu l-hekk imsejħa pjanijiet ta' mmaniġġjar tal-baċini tax-
xmajjar ibbażati fuq il-baċini tax-xmajjar ġeografiċi naturali, kif ukoll programmi speċifiċi
ta' miżuri biex l-għanijiet jintlaħqu.
Evalwazzjoni tal-2019 tad-WFD ikkonkludiet li hija ġeneralment adegwata għal-iskop,
iżda li l-implimentazzjoni tagħha trid titħaffef. B'riżultat ta' dan, f'Ġunju 2020, il-
Kummissjoni ħabbret li d-WFD mhijiex se tiġi emendata, u li minflok l-enfasi se ssir fuq
l-implimentazzjoni u l-infurzar tad-direttiva attwali.
Id-WFD hija appoġġjata minn aktar direttivi mmirati, jiġifieri d-Direttiva dwar l-Ilma
ta' Taħt l-Art, id-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb, id-Direttiva dwar il-Kwalità tal-Ilma
għall-Għawm, id-Direttiva dwar in-Nitrati, id-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban
Mormi, id-Direttiva dwar Standards ta' Kwalità Ambjentali u d-Direttiva dwar l-Għargħar:
Id-Direttiva dwar il-protezzjoni tal-ilma ta' taħt l-art mit-tniġġis u d-deterjorament
tipprevedi kriterji speċifiċi għall-valutazzjoni ta' stat kimiku tajjeb, l-identifikazzjoni ta'
xejriet sinifikanti u sostnuti li juru titjib u d-definizzjoni ta' punti tat-tluq li juru treġġigħ lura
fix-xejriet. Madankollu, il-valuri ta' limitu kollha għas-sustanzi li jniġġsu, (bl-eċċezzjoni
tan-nitrati u l-pestiċidi li għalihom il-limiti huma stabbiliti minn leġiżlazzjoni speċifika tal-
UE), huma stabbiliti mill-Istati Membri.
Id-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb riveduta tal-2020 tiddefinixxi standards essenzjali
tal-kwalità għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem. 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. Id-direttiva riveduta ġiet proposta mill-Kummissjoni
fl-1 ta' Frar 2018, b'rispons għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej "Right2Water", li
tieħu post id-direttiva preċedenti tal-1998. Id-direttiva riveduta taġġorna l-istandards
ta' sikurezza eżistenti u ttejjeb l-aċċess għall-ilma tajjeb għax-xorb skont l-aħħar
rakkomandazzjonijiet tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. Iżżid ukoll it-trasparenza
għall-konsumaturi dwar il-kwalità u l-provvista tal-ilma tax-xorb, biex b'hekk tgħin biex
jonqos l-għadd ta' fliexken tal-plastik billi tiżdied il-fiduċja fl-ilma tal-vit. Valutazzjoni tas-
sikurezza tal-ilma bbażata fuq ir-riskju fl-UE kollha se tgħin biex tidentifika u tindirizza
r-riskji possibbli għas-sorsi tal-ilma fil-livell ta' distribuzzjoni.
Id-Direttiva dwar il-Kwalità ta-Ilma għall-Għawm għandha l-għan li ttejjeb is-saħħa
pubblika u l-protezzjoni ambjentali billi tistabbilixxi dispożizzjonijiet għall-monitoraġġ u l-
klassifikazzjoni (f'erba' kategoriji) tal-ilma għall-għawm, u billi tinforma lill-pubbliku dwar
dan is-suġġett. Matul l-istaġun tal-għawm, l-Istati Membri għandhom jieħdu kampjuni
tal-ilma għall-għawm u jivvalutaw il-konċentrazzjoni ta' mill-inqas żewġ batterji speċifiċi
darba fix-xahar f'kull sit għall-għawm. Għandhom jinformaw lill-pubbliku permezz ta'
"profili tal-ilma għall-għawm" li jkun fihom pereżempju informazzjoni dwar it-tip ta'
tniġġis u s-sorsi li jaffettwaw il-kwalità tal-ilma għall-għawm. Jeżisti simbolu standard
biex il-pubbliku jiġi informat dwar il-klassifikazzjoni tal-ilma għall-għawm u kwalunkwe
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projbizzjoni tal-għawm. Rapport ta' sinteżi dwar il-kwalità tal-ilma għall-għawm jiġi
ppubblikat kull sena mill-Kummissjoni u mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent.
Id-Direttiva dwar Standards ta' Kwalità Ambjentali tistabbilixxi limiti fuq il-
konċentrazzjonijiet ta' 33 sustanza prijoritarja li huma ta' riskju għall-ambjent akkwatiku,
jew permezz tiegħu, fil-livell tal-UE u tmien sustanzi li jniġġsu oħra fl-ilmijiet tal-wiċċ.
Matul rieżami, żdiedu 12-il sustanza ġdida fil-lista attwali, u ġie introdott obbligu għall-
Kummissjoni li tistabbilixxi lista addizzjonali ta' sustanzi li għandhom jiġu mmonitorjati
fl-Istati Membri kollha (lista ta' sorveljanza) biex tappoġġja rieżamijiet futuri tal-lista ta'
sustanzi prijoritarji.
Id-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi għandha l-għan li tipproteġi l-
ambjent mill-effetti negattivi ta' tnixxijiet 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-drenaġġ u tirrikjedi li r-rimi
tal-ħama tad-drenaġġ fil-baħar jintemm gradwalment. F'Ottubru 2022, il-Kummissjoni
adottat il-proposta tagħha għal direttiva riveduta.
Id-Direttiva dwar in-Nitrati għandha l-għan li tipproteġi l-ilma min-nitrati minn sorsi
agrikoli. Regolament komplementari jirrikjedi li l-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, monitoraġġ tal-ilma u sommarju
ta' programmi ta' azzjoni. Kemm id-direttiva kif ukoll ir-regolament għandhom l-
għan li jissalvagwardjaw l-ilma tax-xorb u jipprevjenu l-ħsara mill-ewtrofikazzjoni.
F'Ottubru 2021, il-Kummissjoni ppubblikat l-aħħar rapport ta' implimentazzjoni tagħha,
li fih wissiet li n-nitrati għadhom qed jikkawżaw tniġġis ta' ħsara fl-ilma fl-UE, u li l-
fertilizzazzjoni eċċessiva għadha problemi f'ħafna partijiet tal-UE.
Id-Direttiva dwar l-Għargħar tal-UE għandha l-għan li tnaqqas u timmaniġġja r-riskji
tal-għargħar għas-saħħa tal-bniedem, l-ambjent, l-infrastruttura u l-proprjetà. Tirrikjedi
li l-Istati Membri jwettqu valutazzjonijiet preliminari biex jiġu identifikati l-baċini tax-
xmajjar u ż-żoni kostali assoċjati li jinsabu f'riskju u mbagħad iħejju mapep u pjanijiet
ta' mmaniġġjar tar-riskju ta' għargħar iffukati fuq il-prevenzjoni, il-protezzjoni u l-istat
ta' tħejjija. Dawn il-kompiti kollha għandhom jitwettqu b'mod konformi mad-WFD u l-
pjanijiet ta' mmaniġġjar tal-baċini tax-xmara stabbiliti fiha.
B. Il-politika kostali u marina tal-UE
Id-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina (MSFD) hija l-pilastru ambjentali tal-
Politika Marittima Integrata (PMI) tal-UE, li ġiet stabbilita bil-ħsieb li ttejjeb l-iżvilupp
sostenibbli tal-ekonomija marittima tagħha filwaqt li tipproteġi aħjar l-ambjent marin
tagħha. L-objettiv tal-MSFD kien li jintlaħaq "status ambjentali tajjeb" (GES) tal-
ilmijiet tal-baħar tal-UE sal-2020, li tkompli tiddefendi l-protezzjoni u l-preservazzjoni
tagħhom, u li tipprevjeni d-deterjorament tagħhom. Tistabbilixxi reġjuni marini Ewropej
(il-Baħar Baltiku, il-Grigal tal-Oċean Atlantiku, il-Baħar Mediterran u l-Baħar l-Iswed) u
subreġjuni fi ħdan il-konfini ġeografiċi tal-Konvenzjonijiet dwar Ibħra Reġjonali eżistenti.
Sabiex jintlaħaq GES sal-2020, l-Istati Membri kellhom jiżviluppaw strateġiji bbażati
fuq l-ekosistema għall-ilmijiet marini tagħhom, li għandhom jiġu rieżaminati kull sitt
snin. Rakkomandazzjoni dwar il-Ġestjoni Integrata taż-Żoni Kostali, barra minn hekk,

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/mt
https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-water
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex:32008L0105
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex:31991L0271
https://environment.ec.europa.eu/topics/water/urban-wastewater_en#revision
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/mt/ALL/?uri=CELEX:31991L0676
https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=celex:32007L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32002H0413


Ġabra ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea - 2023 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/mt

tiddefinixxi l-prinċipji ta' ppjanar u mmaniġġjar kostali b'saħħithom li għandhom jitqiesu
mill-Istati Membri.
F'Ġunju 2020, il-Kummissjoni adottat rapport dwar l-ewwel ċiklu ta' implimentazzjoni
tad-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina. L-istrateġija l-ġdida tal-UE għall-
bijodiversità għall-2030 (adottata f'Mejju 2020) għandha l-għan li tkompli ssaħħaħ il-
protezzjoni tal-ekosistemi marini, inkluż permezz tal-espansjoni ta' żoni protetti u l-
istabbiliment ta' żoni strettament protetti għall-irkupru tal-ħabitats u tal-istokkijiet tal-ħut.
Id-diżastru tat-tixrid taż-żejt tal-Erika fl-1999 ħeġġeġ lill-UE biex issaħħaħ ir-rwol tagħha
fl-oqsma tas-sikurezza marittima u t-tniġġis tal-baħar permezz tal-istabbiliment tal-
Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima, responsabbli, fost funzjonijiet oħra, għall-
prevenzjoni mit-tniġġis ikkawżat minn bastimenti u r-rispons għalih, kif ukoll rispons
għat-tniġġis tal-baħar ikkawżat minn installazzjonijiet taż-żejt u tal-gass. Direttiva
tal-2005 dwar it-tniġġis ikkawżat minn-vapuri u l-introduzzjoni ta' penali f'każ ta' ksur u
l-aġġornament tagħha tal-2009 għandhom l-għan li jiżguraw li dawk responsabbli għal
tnixxijiet niġġiesa fil-baħar ikunu soġġetti għal penali effettivi u dissważivi, li jistgħu jkunu
kriminali jew amministrattivi. L-iskariku ta' sustanzi li jniġġsu mill-vapuri għandu jitqies
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.
C. Il-ftehimiet internazzjonali dwar l-ilmijiet reġjonali
Fl-Ewropa, il-protezzjoni tal-ilmijiet marini hija rregolata minn erba' strutturi ta'
kooperazzjoni internazzjonali, l-hekk imsejħa "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 (HELCOM) tal-1992 dwar iż-Żona tal-Baħar
Baltiku; 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 minn konvenzjonijiet internazzjonali, bħall-Konvenzjoni għall-Protezzjoni
tad-Danubju tal-1996, il-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tal-Oder mit-Tniġġis tal-1999
u l-Konvenzjoni dwar il-Ħarsien tax-Xmara Renu tal-1999. Il-kooperazzjoni ambjentali
interreġjonali ffukata fuq l-ilmijiet marini jew il-baċini tax-xmajjar wasslet għall-ħolqien ta'
bosta strateġiji makroreġjonali fl-UE: l-istrateġija għar-reġjun tal-Baħar Baltiku tal-2009
(l-ewwel strateġija komprensiva tal-UE mfassla għal makroreġjun); l-istrateġija għar-
Reġjun tad-Danubju tal-2011, u l-istrateġija għar-reġjun Adrijatiku u Jonju tal-2014.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

L-ewwel Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej, "Right2Water", ħeġġet lill-istituzzjonijiet tal-UE
u lill-Istati Membri biex jiżguraw li ċ-ċittadini kollha jgawdu mid-dritt għall-ilma u għas-
sanità, li l-forniment u l-immaniġġjar tar-riżorsi tal-ilma ma jkunux soġġetti għar-regoli
tas-suq intern u li s-servizzi tal-ilma jiġu esklużi minn miżuri ta' liberalizzazzjoni. Fl-2015,
b'rispons għal din l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej, il-Parlament, b'maġġoranza kbira,
stieden lill-Kummissjoni tressaq leġiżlazzjoni li timplimenta d-dritt tal-bniedem għall-
ilma u għas-sanità kif rikonoxxut min-Nazzjonijiet Uniti, u, jekk ikun xieraq, reviżjoni tad-
WFD li tirrikonoxxi l-aċċess universali u d-dritt tal-bniedem għall-ilma.
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Filwaqt li enfasizza t-tranżizzjoni meħtieġa għal ekonomija ċirkolari, il-Parlament
appoġġja pjanijiet biex jiġi promoss l-użu mill-ġdid tal-ilma għall-irrigazzjoni agrikola. Fi
spirtu simili, approva pjanijiet biex tittejjeb il-kwalità tal-ilma tal-vit biex jitnaqqas l-użu
ta' fliexken tal-plastik.
Id-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb riveduta, adottata mill-Parlament
fil-15 ta' Diċembru 2020, daħlet fis-seħħ fit-12 ta' Jannar 2021, u l-Istati Membri se
jkollhom sentejn biex jittrasponuha fil-liġijiet nazzjonali tagħhom.
Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-2018 dwar il-governanza internazzjonali tal-oċeani, il-
Parlament "jenfasizza li l-ħolqien ta' ekonomija marittima sostenibbli u t-tnaqqis tal-
pressjonijiet fuq l-ambjent tal-baħar jirrikjedu azzjoni fir-rigward tat-tibdil fil-klima, it-
tniġġis ibbażat fuq l-art li jilħaq l-ibħra u l-oċeani, it-tniġġis tal-baħar u l-ewtrofikazzjoni,
il-preservazzjoni, il-konservazzjoni u r-restawr tal-ekosistemi u l-bijodiversità tal-baħar,
u l-użu sostenibbli tar-riżorsi tal-baħar". F'dan il-kuntest, il-Parlament "iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tappoġġja l-isforzi internazzjonali biex tiġi mħarsa l-bijodiversità tal-
baħar, b'mod partikolari fil-qafas tan-negozjati li għaddejjin bħalissa għal strument
legalment vinkolanti ġdid għall-konservazzjoni u l-użu sostenibbli tal-bijodiversità tal-
baħar f'oqsma lil hinn mill-ġuriżdizzjoni nazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi
leġiżlazzjoni aktar rigoruża biex tippreserva u tiżgura l-użu sostenibbli tal-bijodiversità
tal-baħar fiż-żoni li jinsabu taħt il-ġuriżdizzjoni tal-Istati Membri".
Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Marzu 2021 dwar l-iskart fil-baħar, il-Parlament ġibed
l-attenzjoni dwar l-impatt tal-iskart fil-baħar fuq l-ekosistema tal-baħar, l-industrija tas-
sajd u l-konsumaturi, u appella għal aktar restrizzjonijiet fuq il-plastik li jintuża darba
biss u l-użu ta' materjali mfassla apposta u sostenibbli għall-irkaptu tas-sajd.
L-istrateġija l-ġdida tal-UE għall-bijodiversità għall-2030 (adottata mill-Kummissjoni
f'Mejju 2020) għandha l-għan li tkompli ssaħħaħ il-protezzjoni tal-ekosistemi marini.
Dan is-suġġett se jingħata prijorità fil-15-il laqgħa li jmiss tal-Konferenza tal-Partijiet
(COP15) għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika, li bdiet f'Ottubru 2021
f'Kunming, iċ-Ċina u li se tiġi konkluża f'Diċembru 2022 f'Montreal, il-Kanada.

Christian Kurrer
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