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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jiddikjara li l-ilma huwa riżorsa komuni tal-umanità u ġid pubbliku u għalhekk 
m’għandux ikun sors ta' profitt, u li l-aċċess għall-ilma għandu jikkostitwixxi dritt 
fundamentali u universali; jenfasizza li l-użu sostenibbli tal-ilma huwa neċessità 
ambjentali u ta’ saħħa li għandu rwol fundamentali fiċ-ċiklu tar-regolazzjoni tal-klima; 
itenni li ‘l-ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma m’għandhiex tkun soġġetta għar-regoli tas-suq 
intern’ (Riżoluzzjoni PE P5_TA (2004)0183) u jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex 
tirrevedi l-leġiżlazzjoni rilevanti, partikolarment dik dwar l-akkwist pubbliku u l-
konċessjonijiet, sabiex tkun żgurata s-sjieda pubblika u l-ġestjoni tal-ilma u s-servizzi tal-
ilma; 

2. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-bilanċ bejn il-ħtieġa għall-ilma u r-riżorsi disponibbli 
laħaq livell kritiku f’ħafna reġjuni tal-Ewropa u li t-tibdil fil-klima jista’ jagħmel is-
sitwazzjoni saħansitra agħar milli hi; l-iskarsezza tal-ilma issa qed taffettwa t-territorju 
kollu ta’ xi Stati Membri fuq bażi permanenti; 

3. Jinnota li d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (WFD) tistabbilixxi qafas għall-ħarsien tal-korpi 
kollha tal-ilma fl-UE – ilmijiet ta’ taħt l-art u tal-wiċċ, lagi, xmajjar u ilmijiet kostali – u 
għandha l-objettiv li tilħaq ‘stat ekoloġiku u kimiku tajjeb’ sal-2015;

4. Jesprimi tħassib li fil-qasam tal-implimentazzjoni tad-WFD fil-preżent, l-applikazzjoni 
ineffettiva u l-infurzar jibqgħu problema kbira; l-istat attwali tal-implimentazzjoni juri li 
xi Stati Membri waqgħu lura, li l-integrità tal-ilmijiet tal-UE xejn mhija aċċettabbli u li l-
għanijiet tal-politiki l-oħra tal-UE, inklużi dawk dwar l-industrija, l-agrikoltura u t-
trasport, huma ta’ spiss f'kontradizzjoni miftuħa mal-objettivi tal-'ħarsien tal-ilma'; 

5. Jemmen li l-ilma mormi minn riżorsi urbani iħalli impatt sinifikanti ta' tniġġis fuq l-
ambjent akwatiku u li l-implimentazzjoni b’suċċess tad-Direttiva dwar it-Trattament tal-
Ilma Urban Mormi għandu influwenza sinifikanti fuq il-kwalità tal-ilma fl-Istati Membri 
kollha, u għalhekk fuq l-implimentazzjoni b’suċċess tad-WFD;

6. Jinnota li minkejja l-progress magħmul fl-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar it-
Trattament tal-Ilma Urban Mormi, għad hemm lakuni fir-rigward tar-rati ta' konformità 
fuq is-sistemi ta' ġbir u/jew it-trattament; jitlob lill-Kummissjoni biex tipprovdi aktar 
appoġġ għall-finanzjament ta’ impjanti tat-trattament tal-ilma mormi u tal-infrastruttura 
ta’ sistemi tad-drenaġġ fl-UE;

7. Jinnota wkoll li mill-1988, fost il-petizzjonijiet relatati ma’ lmenti dwar l-ambjent 
indirizzati lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, 589 minn dawn il-petizzjonijiet (Spanja 166, 
ir-Renju Unit 129, il-Ġermanja 97, l-Italja 60, Franza 55, il-Greċja 34, l-Olanda 16, il-
Portugall 16, il-Polonja 4, ir-Rumanija 4, il-Finlandja 3, il-Bulgarija 2, l-Ungerija 2 u s-
Slovenja 1), xi drabi koiffirmati minn diversi firmatarji (ara petizzjoni 0784/2007, 
koiffirmata minn 2036 firmatarju), jirrigwardaw il-kwalità u l-kwantità tal-ilma fl-Istati 
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Membri; jirrikonoxxi li dawn il-petizzjonijiet huma prova li l-ilma huwa problema ferm 
serja għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea;

8. Ifakkar lill-Istati Membri fl-obbligi tagħhom skont id-WFD li jintlaħaq stat tajjeb tal-ilma 
sal-2015, u jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jieħdu l-miżuri neċessarji 
kollha u jagħtu biżżejjed għajnuna finanzjarja u teknika biex jintlaħqu dawn il-miri tal-
kwalità tal-ilma; jemmen li s-sehem taċ-ċittadini, tal-NGOs ambjentali u tas-soċjetà ċivili 
huwa essenzjali għall-implimentazzjoni b’suċċess tad-WFD u għall-ġestjoni ambjentali 
sostenibbli kollha kemm hi;

9 Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tkun aktar determinata fl-inkjesti tagħha, u allura 
ħafna inqas passiva u akkomodanti; 

10. Jiġbed l-attenzjoni dwar l-eżistenza ta’ ċerti attivitajiet denunzjati mill-petizzjonanti, 
inklużi l-miżbliet, l-agrikoltura u l-industrija, li għandhom impatt kbir fuq l-ambjent u s-
saħħa tal-bniedem u huma responsabbli għall-kwalità fqira tal-ilma; jitlob, għalhekk, li 
jiġu abbandunati s-sussidji li jnaqqsu l-effikaċja tal-inċentivi għal ġestjoni effiċjenti tal-
ilma peress li jwasslu għal użu eċċessiv, jitlob sabiex jinħelsu fondi maħsuba għal sussidji 
mmirati, partikolarment għall-popolazzjonijiet foqra u rurali, bil-għan li jkun hemm 
aċċess għall-ilma għal kulħadd;

11. Jiddispjaċih li l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li temenda d-WFD (COM (2011)876) 
iżżid 15-il sustanza kimika ġdida biss minn lista ta’ 2000 sustanza potenzjalment 
perikoluża li għandhom ikunu mmonitorjati u mnaqqsa, u tonqos milli tfassal skedi ta’ 
żmien ċari biex ikunu eliminati gradwalment l-aktar kimiċi perikolużi, minkejja rekwiżiti 
legali speċifiċi stabbiliti fis-sena 2000; jitlob, għalhekk, lill-Kumitat dwar l-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, sabiex fir-rakkomandazzjoni tiegħu lill-
Kummissjoni, jagħti attenzjoni partikolari lis-sustanzi ta’ prijorità msemmija hawn fuq –
spiss identifikati mill-petizzjonanti bħala ‘skart tossiku u radjuattiv’ – minħabba l-grad 
għoli ta’ riskju li fihom għas-saħħa tal-bniedem, bħala kontaminanti tal-ilma;

12. Jitlob, fl-istess ħin, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex itejbu l-monitoraġġ u r-
rappurtar ta’ sustanzi kimiċi li jniġġsu fl-ilma, flimkien ma’ mekkaniżmu biex jinkiseb 
tagħrif aħjar dwar konċentrazzjonijiet ta’ sustanzi oħrajn li jniġġsu li l-monitoraġġ 
tagħhom fuq il-livell tal-UE jista’ jkun neċessarju fil-futur;

13. Jemmen li t-tniġġis minn nutrijenti jibqa’ problema sinifikanti, li l-ewtrofikazzjoni 
qiegħda tkompli taffettwa l-bijodiversità u tisfratta servizzi siewja tal-ekosistema, u li l-
kundizzjonijiet tan-nutrijenti investigati aktarx ser jimpedixxu, għal aktar minn nofs il-
każi, l-isforz biex jintlaħaq ‘stat tajjeb’ fil-korpi tal-ilma tal-wiċċ sal-2015;

14. Jitlob lill-Kummissjoni biex fl-2012 tiżviluppa u tippubblika pjan ta’ direzzjoni biex jiġu 
stipulati rakkomandazzjonijiet li jiffukaw fuq it-titjib tal-effiċjenza tar-riżorsi tal-ilma u l-
użu tal-art, li jimplementaw miżuri ta’ ħarsien tal-ekosistema taħt il-PAK, jiżviluppaw 
approċċ għall-integrazzjoni tal-kwistjoni tal-ilma fil-politiki kollha u jtejbu l-governanza 
tal-ġestjoni tal-ilma kif ukoll ir-riċerka u l-ġbir tad-data; il-Kummissjoni tiġi mistiedna 
wkoll biex fl-2012 tippubblika ‘Pjan għas-Salvagwardja tal-Ilma tal-Ewropa’ bbażat fuq 
ir-reviżjoni tal-implimentazzjoni tad-WFD, ir-reviżjoni tal-Politika tal-UE dwar l-
Iskarsezza tal-Ilma u n-Nixfa kif ukoll ir-reviżjoni tal-politika tal-UE ta’ adattament kif 
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relatata mal-ġestjoni tal-ilma;

15. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżviluppaw programmi li jqajmu 
kuxjenza dwar l-ilma sabiex tiġi introdotta kultura ta’ ffrankar u effiċjenza tal-ilma fost iċ-
ċittadini Ewropej.


