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Suġġett: Implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma

Il-Parlament jilqa' l-konklużjoni tal-Kummissjoni li d-Direttiva Qafas1 dwar l-Ilma hija adattata għall-
iskop tagħha, iżda jqis li l-implimentazzjoni tagħha jeħtieġ li tittejjeb u titħaffef. Għalkemm id-Direttiva 
Qafas dwar l-Ilma rnexxielha tistabbilixxi qafas ta' governanza għall-ġestjoni integrata tal-ilma għal 
mijiet ta' eluf ta' korpi tal-ilma fl-UE, tnaqqas ir-rata ta' deterjorament tal-istat tal-ilma u tnaqqas it-
tniġġis kimiku, inqas minn nofs il-korpi tal-ilma tal-UE huma kklassifikati bħala li jinsabu fi stat tajjeb 
minkejja l-iskadenza tal-2015. Barra minn hekk, wieħed biss mill-erba' indikaturi tal-ilma ħelu wera 
progress matul l-aħħar 10-15-il sena, u kien hemm għadd ta' kwistjonijiet relatati mal-implimentazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni dwar l-ilma, l-aktar minħabba l-finanzjament inadegwat u l-integrazzjoni insuffiċjenti 
tal-objettivi ambjentali fil-politiki settorjali. F'dan il-kuntest, aħna napprezzaw jekk il-Kummissjoni 
twieġeb għall-mistoqsijiet li ġejjin:

1. Il-Kummissjoni x'azzjonijiet konkreti se tieħu sabiex ittejjeb u tinforza l-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni dwar l-ilma, filwaqt li tiżgura li l-objettivi tagħha jintlaħqu malajr kemm jista' jkun u 
mhux aktar tard mill-2027?

2. Il-kontroll tal-idoneità tal-leġiżlazzjoni dwar l-ilma indika varjazzjonijiet konsiderevoli fl-
implimentazzjoni bejn l-Istati Membri, pereżempju fir-rigward tas-sustanzi niġġiesa mmonitorjati u 
l-limiti stabbiliti fid-Direttiva dwar l-Ilma ta' Taħt l-Art2. Il-Kummissjoni kif se tfittex li titwettaq 
implimentazzjoni aktar armonjuża?

3. Il-Kummissjoni kif se ttejjeb l-integrazzjoni tal-objettivi tad-Direttivi, b'mod partikolari fis-setturi tal-
agrikoltura, tal-enerġija u tat-trasport, u kif se tiżgura koerenza politika bejn id-Direttiva Qafas 
dwar l-Ilma, l-Istrateġija dwar il-bijodiversità, l-ekonomija ċirkolari, il-pjan ta' azzjoni futur ta' 
tniġġis żero u l-politika agrikola komuni, b'mod partikolari fir-rigward tal-ħtieġa li jkun hemm aktar 
miżuri għall-protezzjoni tal-ilma fis-settur agrikolu?

4. Il-Kummissjoni kif se tindirizza l-problemi fil-qasam tas-sustanzi kimiċi, bħall-ħtieġa li tiġi 
mmonitorjata firxa usa' ta' sustanzi u li jitqiesu l-effetti kkombinati tat-taħlitiet? X'azzjoni se tieħu l-
Kummissjoni dwar sustanzi niġġiesa li qed jibdew joħolqu tħassib, b'mod partikolari l-
farmaċewtiċi u l-mikroplastiċi? Dawn is-sustanzi kif se jiġu rregolati?

5. Hi l-Kummissjoni tqis li ġie allokat finanzjament suffiċjenti fl-aħħar proposta għad-Direttiva Qafas 
dwar l-Ilma fil-qafas finanzjarju pluriennali? X'miżuri se tieħu l-Kummissjoni fir-rigward tal-
allokazzjoni ta' riżorsi ekonomiċi għall-konservazzjoni tal-ilma ħelu, biex tiżgura l-
implimentazzjoni sħiħa tal-irkupru tal-ispejjeż (l-Artikolu 9 tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma), u biex 
tapplika b'mod sħiħ il-prinċipji "min juża jħallas" u "min iniġġes iħallas"?

6. Hi l-Kummissjoni kif qed tippjana li tnaqqas l-użu tal-eżenzjonijiet għad-Direttiva Qafas dwar l-
Ilma fit-tielet ċiklu tal-pjanijiet ta' mmaniġġjar tal-baċini tax-xmajjar?
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