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Suġġett: Petizzjoni 1737/2012, imressqa minn G. B., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, dwar 
il-privatizzazzjoni tal-provvista tal-ilma domestiku

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta titlob lill-Parlament Ewropew jipprova jipprevjeni l-privatizzazzjoni tal-
provvista tal-ilma domestiku fl-UE. Hija tiddikjara li l-privatizzazzjonijiet fl-industriji tal-
gass, taż-żejt u tal-elettriku wrew li l-għan uniku għall-kumpaniji kkonċernati, u l-azzjonisti 
tagħhom, huwa li jimmassimizzaw il-profitti tagħhom, filwaqt li l-investiment meħtieġ jiġi 
ttraskurat jew differit. Il-privatizzazzjoni tfisser ukoll li l-enerġija u l-ilma jiddeġeneraw fi 
prodotti bażiċi għall-ispekulazzjoni, li tirrendi l-prezzijiet imprevedibbli.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Ottubru 2013

Għal xhur, kien hemm rapporti li l-Kummissjoni Ewropea kienet qed tipprova tipprivatizza 
indirettament l-ilma jew b’mod aktar ġenerali, is-servizzi pubbliċi, permezz tal-proposta 
tagħha dwar Direttiva ġdida dwar l-għoti ta’ kuntratti ta’ konċessjoni (id-Direttiva dwar il-
Konċessjonijiet). Dan wassal għall-ewwel inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej u biex 
1.8 miljun ruħ iffirmaw petizzjoni dwar l-ilma.

Il-privatizzazzjoni tal-ilma jew ta’ kwalunkwe settur ieħor qatt ma kienet l-intenzjoni tal-
Kummissjoni u dawn l-allegazzjonijiet ma kinux preċiżi. Il-Kummissjoni fl-ebda punt ma 
pproponiet jew inkoraġġiet il-privatizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi. L-Istati Membri u l-
awtoritajiet lokali tagħhom jiddeċiedu b’mod ħieles kif iwasslu s-servizzi pubbliċi u hekk se 
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jkomplu jagħmlu, sakemm jintlaħqu r-rekwiżiti leġiżlattivi eżistenti, pereżempju li jiġu 
stabbiliti standards ta’ kwalità għall-ilma tax-xorb. Huma jistgħu jwettqu dan il-kompitu 
permezz tar-riżorsi tagħhom stess jew billi jagħtu kuntratt lil kwalunkwe korp ieħor, inkluż xi 
kumpanija privata.

Matul in-negozjati, il-Kummissjoni f’kull stadju ppruvat tagħmel it-test leġiżlattiv aktar ċar 
fuq dan il-punt u li tassigura liċ-ċittadini u l-awtoritajiet pubbliċi li la l-ilma, u lanqas 
kwalunkwe settur ieħor, ma kienu qed jiġu pprivatizzati. Minkejja l-bidliet kollha fit-test 
legali u l-kontribuzzjonijiet mill-partiti politiċi kollha fil-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, 
it-test finali dwar l-ilma ma ssodisfa lil ħadd. Ma kienx ċar biżżejjed f’għajnejn iċ-ċittadini u 
kellu r-riskju li joħloq frammentazzjoni tas-suq uniku. Minħabba f’hekk irriżulta li l-aħjar 
soluzzjoni kienet it-tneħħija tal-ilma mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-
Konċessjonijiet. 

Konklużjoni

L-ebda proposta leġiżlattiva mill-Kummissjoni Ewropea qatt ma mmirat lejn il-
privatizzazzjoni tas-settur tal-ilma. L-Istati Membri u l-awtoritajiet lokali tagħhom se jibqgħu 
ħielsa li jiddeċiedu kif iridu jorganizzaw il-provvista tal-ilma tax-xorb għaċ-ċittadini tagħhom, 
sakemm jintlaħqu r-rekwiżiti leġiżlattivi eżistenti, pereżempju li jiġu stabbiliti standards ta’ 
kwalità għall-ilma tax-xorb. 


