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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0031/2011, imressqa minn Volker Schmohl, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, f’isem “Bürgerinitiative Müggelspree”, dwar ir-rabja ta’ xi 
ċittadini ta’ Brandenburg fir-rigward tal-effetti tal-politika Ewropea skont 
id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (WFD)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Skont il-petizzjonant, eluf ta’ ċittadini se jitilfu l-proprjetajiet u l-għajxien tagħhom bħala 
riżultat tal-implimentazzjoni tad-WFD minn Brandenburg u huma rrabjati ħafna mal-
Parlament minħabba dan.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ April 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011

Il-petizzjonant jargumenta li l-implimentazzjoni tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma1 fi 
Brandenburg ikollha effetti ta’ ħsara fuq id-drittijiet individwali tiegħu għall-proprjetà, 
b’riżultat ta’ għargħar aktar frekwenti, li skont il-petizzjonant se jseħħ minħabba l-miżuri ta’ 
restawr meħuda. 

Id-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma stabbilixxiet qafas strateġiku għall-protezzjoni tal-korpi tal-
ilma kollha, jiġifieri x-xmajjar, il-lagi, l-ilmijiet tal-kosta u l-ilma tal-pjan. Bħala l-bażi 

                                               
1 Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1–73)
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fundamentali tal-politika tal-ilma tal-UE, id-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma (WFD) tistipula li 
l-korpi tal-ilma kollha għandhom jissodisfaw l-istandard ta’ “stat tajjeb”, bħala regola 
ġenerali, sa tmiem l-2015. Għal dan il-għan, l-Istati Membri huma obbligati jfasslu Pjanijiet 
ta’ Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara (River Basin Management Plans - RBMP) u programm 
ta’ miżuri għal kull distrett tal-baċin tax-xmara. Dawn il-programmi ta’ miżuri għandhom 
ikunu operazzjonali sal-2012. 

L-Istati Membri kienu obbligati jissottomettu l-abbozzi tal-Pjanijiet ta’ Mmaniġġjar tal-Baċin 
tax-Xmara tagħhom għall-konsultazzjoni pubblika u l-verżjoni finali lill-Kummissjoni 
Ewropea fl-2010. Bħalissa l-RBMPs kollha qed jiġu evalwati u s-sejbiet ewlenin tal-istima se 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku fir-rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 
ta’ Qafas dwar l-Ilma, li huwa ppjanat għall-2012 (skont l-Artikolu 18 tad-WFD). Dan ir-
rapport se jinkludi eżami ta’ kif l-Istati Membri solvew il-kwistjoni tal-Pjanijiet ta’ 
Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara. Sadanittant, jekk il-Kummissjoni tidentifika xi każijiet ta’ 
nuqqas ta’ konformità għal RBMP partikolari, dawn se jitressqu quddiem l-Istati Membri 
kkonċernati.

It-tieni Pjanijiet ta’ Mmaniġġjar tal-Baċin tax-Xmara għandhom jitħejjew b’koordinazzjoni 
mal-ewwel Pjanijiet ta’ Mmaniġġar tar-Riskju ta’ Għargħar sal-aħħar tal-2015, kif mitlub 
mid-Direttiva 2007/60/KE1. L-għan tad-Direttiva huwa li jitnaqqsu l-konsegwenzi negattivi 
fuq is-saħħa tal-bniedem, l-attività ekonomika, il-wirt kulturali u l-ambjent assoċjati mal-
għargħar. Id-Direttiva dwar l-Għargħar tirrikonoxxi r-rabtiet intimi bejn l-immaniġġjar tal-
ilma u l-immaniġġjar tar-riskji tal-għargħar u, għaldaqstant, teżiġi s-sinkronizzazzjoni u l-
koordinazzjoni, jew l-integrazzjoni, tal-proċessi tal-ippjanar, inkluż il-proċess ta’ 
konsultazzjoni pubblika. Għalhekk, kemm l-immaniġġjar tal-kwalità tal-ilma u kemm l-
immaniġġjar tar-riskji tal-għargħar huma għanijiet importanti. 

Id-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma tistipula għanijiet vinkolanti filwaqt li l-Istati Membri 
jingħataw diskrezzjoni wiesgħa rigward il-mezzi li bihom jintlaħqu dawn l-għanijiet. L-
RBMP rilevanti għal din il-petizzjoni ġie ssottomess għall-konsultazzjoni pubblika, u l-
interessi leġittimi tal-petizzjonant setgħu jitqajmu f’dan il-qafas. Il-petizzjoni ma turi l-ebda 
ksur possibbli tal-liġi tal-UE, u għaldaqstant il-petizzjonant jista’, jekk jixtieq, iressaq il-każ 
tiegħu – jekk tali każ jeżisti – quddiem l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat.

                                               

1 Direttiva 2007/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2007 dwar il-
valutazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskji tal-għargħar (ĠU L 288, 06/11/2007, p. 0027–0034)


