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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0831/2012, imressqa minn Gianluca Sciacchitano, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar l-immaniġġjar tal-ilma fil-provinċja ta’ Trapani fi Sqallija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta kontra l-immaniġġjar ħażin tal-ilma għax-xorb fil-provinċja ta’ 
Trapani fi Sqallija. F’dan ir-rigward jenfasizza kif il-provvista tal-ilma għax-xorb ta’ spiss tiġi 
interrotta, u ġieli ddum għaddejja għal perjodi ta’ madwar 45 ġurnata konsekuttiva.

L-istituzzjonijiet inkarigati mill-provvista huma ddominati minn raġunijiet ta’ klijenteliżmu, li 
jiffavorixxu l-kumpanija Siciliacque, li tbigħ l-ilma li jiġi minn impjant ta’ desalinizzazzjoni 
fi Trapani għal prezzijiet għoljin ħafna.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

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

Fir-rigward tad-dritt tal-bniedem għall-ilma tajjeb għax-xorb u s-sanità, nixtiequ nirreferu lill-
Petizzjonant għat-tweġiba tagħna għall-Mistoqsija bil-Miktub E-007399/20121 (Joao 
Ferreira).

Fl-UE, bħalissa m'hemm l-ebda leġiżlazzjoni speċifika li tindirizza l-kwistjoni tad-dritt tal-

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2012-
007399%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN.
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bniedem għall-ilma. Fin-nuqqas ta' leġiżlazzjoni speċifika tal-UE, huwa f'idejn l-Istati 
Membri individwali tal-UE li jiddeċiedu kif jiżguraw li tali dritt jiġi rispettat bis-sħiħ.  

Dwar l-elementi ewlenin tad-dritt għall-ilma tajjeb għax-xorb u s-sanità (disponibbiltà fi 
kwantità suffiċjenti, sikurezza, aċċessibbiltà fiżika u ekonomika) xi wħud minnhom huma 
koperti minn leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE.

Id-Direttiva dwar l-Ilma għax-Xorb1 tiżgura s-sikurezza tal-ilma għax-xorb fi ħdan l-UE. Id-
Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Mormi2 tikkontribwixxi għal sanità tajba billi teħtieġ 
trattament adegwat għall-ilma mormi. Id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma3 tistabbilixxi qafas 
legali biex jitħares u jiġi ripristinat l-ilma nadif fl-UE u sabiex jiġi żgurat l-użu sostenibbli u 
fit-tul tiegħu. Din tirrikonoxxi li l-ilma mhux prodott kummerċjali bħal prodotti oħra u li l-
Istati Membri, fil-politiki tagħhom dwar l-ipprezzar tal-ilma, jistgħu jqisu l-effetti soċjali.

Madankollu, l-ebda mid-direttivi tal-UE msemmija hawn fuq ma jindirizzaw il-kwistjoni 
mqajma mill-petizzjoni għall-iżgurar ta' aċċess mingħajr interruzzjoni tal-provvista tal-ilma li 
għaldaqstant taqa' taħt il-mandat tal-liġi nazzjonali.

Konklużjoni
Meta tqis l-evidenza pprovduta mill-Petizzjonant, il-Kummissjoni ma identifikat l-ebda ksur 
tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE, u għaldaqstant ma tara l-ebda raġuni għal investigazzjoni 
ulterjuri dwar din il-kwistjoni.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0083:MT:NOT.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0271:MT:NOT.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:MT:NOT.


