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DOKUMENT TA' ĦIDMA

IMPLIMENTAZZJONI TAL-LIĠI EWROPEA DWAR L-AMBJENT

MISTOQSIJIET LILL-KUMMISSJONI GĦAL DISKUSSJONI WAQT IL-LAQGĦA TAL-
KUMITAT GĦALL-AMBJENT NHAR IS-26-27 TA’ NOVEMBRU 2007

MISTOQSIJIET RIGWARD ID-DIRETTIVA 91/271/KEE DWAR IT-TRATTAMENT TA’ 
L-ILMA URBAN MORMI 

1. It-Trattament ta’ l-Ilma Urban Mormi (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin u
Hiltrud Breyer)

L-implimentazzjoni sħiħa ta’ leġiżlazzjoni relatata ma’ l-ilma bħalma hi d-Direttiva 
91/271/KEE dwar it-trattament ta’ l-ilma urban mormi (UWWTD) hija prerekwiżit għall-
konformità mad-WFD. Fl-2003, fl-UE-15, kienet biss 81% ta’ l-implimentazzjoni tal-
UWWTD li ġiet irrappurtata mill-Istati Membri. Fis-snin riċenti l-Kummissjoni ħadet azzjoni 
legali kontra diversi Stati Membri.

Ħafna mit-12-il Stat Membru l-ġodda jgawdu minn perjodi transitorju sa l-2015 biex 
jikkonformaw mar-rekwiżiti dwar it-trattament ta’ l-ilma urban mormi. Madankollu, diġà 
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jidher ċar li bosta minnhom qed ibatu biex jissodisfaw l-obbligi tad-Direttiva dwar it-
trattament ta’ l-ilma urban mormi sa dak iż-żmien minħabba nuqqas ta’ rieda politika biex 
jiġu assigurati l-fondi neċessarji. Jidher li wħud minn dawn l-Istati Membri qegħdin 
saħansitra jitolbu għal reviżjoni ta’ din id-Direttiva fl-isem ta’ 'regolazzjoni aħjar'. 

Il-Kummissjoni sa meta tipprevedi konformità sħiħa mal-UWWT mill-UE-15? F’liema 
każijiet il-Kummissjoni ser tieħu azzjoni skond l-Art. 228 kontra l-Istati Membri ta’ l-UE-15 
li jkunu nstabu mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea bħala li ma kinux konformi mal-UWWT? Il-
Kummissjoni ser tirreżisti talbiet mill-Istati Membri biex tirrevedi l-UWWT? X’azzjoni ser 
tieħu biex tassigura l-implimentazzjoni sħiħa tal-UWWT fl-UE-12 sa l-2015?

2. Mistoqsija rigward l-implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 5 tad-Direttiva 91/271/KE mill-
Greċja (Evangelia Tzampazi)

L-Artikolu 5 tad-Direttiva 91/271/KE dwar it-trattament ta’ l-ilma urban mormi jgħid li l-
Istati Membri għandhom jidentifikaw zoni sensittivi fit-territorju tagħhom u jassiguraw li l-
ilma urban mormi li jidħol fis-sistemi tal-ġbir għandu, qabel jintrema f’zoni sensittivi, ikun 
soġġett għal trattament aktar strett bil-għan li tiġi evitata l-ħsara għall-ambjent naturali. Kif 
tindika komunikazzjoni dwar din il-kwistjoni mill-Kummissjoni, ingħata bidu għal proċeduri 
ta’ ksur kontra l-Greċja minħabba nuqqas minn din ta’ l-aħħar li tieħu l-miżuri meħtieġa.

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni se tgħid:
Xi żviluppi tfaċċaw fil-każ in kwistjoni?
X’azzjonijiet biħsiebha tieħu sabiex tassigura li d-Direttiva 91/271/KE tiġi implimentata 
b’mod korrett u li z-zoni sensittivi jkunu protetti minn ilma urban mormi ttrattat b’mod 
inadegwat? 

MISTOQSIJIET RIGWARD ID-DIRETTIVA TA’ QAFAS 2000/60/KE DWAR IL-
POLITIKA TA’ L-ILMA 

3. L-ewwel stadju fl-implimentazzjoni tad-Direttiva ta’ Qafas dwar il-Politika ta’ l-Ilma 
(Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin u Hiltrud Breyer)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni COM(2007) 128 tat-22 ta’ Marzu 2007 turi stampa 
negattiva ħafna ta’ l-ewwel stadju fl-implimentazzjoni tad-Direttiva ta’ Qafas 2000/60/KE
dwar il-Politika ta’ l-Ilma (WFD). F’din il-komunikazzjoni l-Kummissjoni identifikat '19-il 
Stat Membru b’nuqqasijiet serji f’dak li għandu x’jaqsam mat-traspożizzjoni ta’ l-Artikolu 4, 
9 jew 14', waqt li ħafna mill-Istati Membri naqsu milli jittrasponu d-WFD b’mod sħiħ.'

L-Artikolu 4 jistipula l-objettivi ambjentali, l-Artikolu 9 jittratta l-irkupru ta’ l-ispejjeż għal 
servizzi ta’ l-ilma u l-Artikolu 14 jikkonċerna informazzjoni u konsultazzjoni pubblika, u 
b’hekk jirrappreżenta elementi prinċipali tad-WFD. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni sabet li bħala medja aktar minn 60% tal-korpi kollha tal-
wiċċ ta’ l-ilma fl-UE jew qegħdin f’riskju li jonqsu milli jilħqu l-objettivi ambjentali tad-



DT\692341MT.doc 3/4 PE 396.722v01-00

MT

WFD sa l-2015 fuq il-bażi tad-dejta kurrenti, jew inkella m’għandhomx dejta biżżejjed biex 
jevalwaw dak ir-riskju. 

Il-Kummissjoni tgħid li hija 'ser tindirizza dawn is-sejbiet negattivi bl-ogħla prijorità'. 

Liema Stati Membri, jekk kien hemm, ħadu azzjoni xierqa biex jirrimedjaw in-nuqqas ta’ 
konformità tagħhom wara l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni? X’azzjoni ‘ta’ l-ogħla 
prijorità’ ttieħdet mill-Kummissjoni sa minn Marzu 2007 biex tassigura li l-Istati Membri 
jikkonformaw mad-WFD mill-aktar fis possibbli, u li jilħqu l-objettivi ambjentali sa l-2015?

4. L-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 4(7) tad-WFD (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin 
u Hiltrud Breyer)

L-Artikolu 4(7) tad-WFD jgħid li taħt ċerti kondizzjonijiet, l-Istati Membri mhux ser jitqiesu 
li kisru d-WFD anki meta dawn jonqsu milli jiksbu, per eżempju, stat tajjeb ta’ l-ilma ġieri, 
stat ekoloġiku tajjeb jew meta jonqsu milli jipprevjenu d-deterjorazzjoni ta’ l-istat ta’ l-ilma. 

Liema Stati Membri ttrasponew l-Artikolu 4(7) kif suppost? Il-Kummissjoni tikkunsidra li l-
Istati Membri li rrikorrew jew li aktarx ser jirrikorru għal dan l-Artikolu ssodisfaw jew ser 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fih? X’azzjoni ser tieħu l-Kummissjoni kontra dawk l-
Istati Membri li ma ttrasponewx, jew ma ttrasponewx sew, l-Artikolu 4.7 u li għadhom qed 
jippjanaw żviluppi ġodda ta’ infrastruttura?

5. Konformità ta’ l-iffinanzjar tal-Komunità għall-infrastruttura mad-WFD (Margrete 
Auken, Marie-Anne Isler-Beguin u Hiltrud Breyer)

Skond id-Dokument tal-Kummissjoni 'Making the Structural and Cohesion Funds Water 
Positive' ta’ Frar 2006, l-għajnuna mill-fondi għandha tkun konsistenti mal-politika dwar l-
ilma. 

Madankollu, aħna rċevejna informazzjoni dwar fondi tal-Komunità għal diversi proġetti, 
bħall-bini ta’ barrages, diegi jew impjanti ta’ l-enerġija mill-ilma li jmorru kontra d-WFD 
peress li l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4(7), li jippermettu deroga minn ċerti 
kundizzjonijiet, m’humiex sodisfatti. 

Il-Kummissjoni hija konxja li l-fondi tal-Kummissjoni qed imorru għal proġetti kbar li ser 
jiksru l-leġiżlazzjoni tal-Komunità dwar l-ilma? Il-Kummissjoni x’azzjoni biħsiebha tieħu 
sabiex tiżgura li n-nefqa taħt il-Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni tissodisfa r-rekwiżiti legali 
tad-WFD?

6. Negħlbu nuqqasijiet kbar (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin u Hiltrud Breyer)

Skond il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-ewwel stadju fl-implimentazzjoni tad-
Direttiva ta’ Qafas 2000/60/KE dwar il-Politika ta’ l-Ilma (WFD), hemm nuqqasijiet serji fir-
rigward ta’ l-evalwazzjoni ekoloġika nazzjonali u s-sistemi ta’ klassifikazzjoni, b’mod 
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partikolari għall-eżerċizzju kruċjali ta’ interkalibrazzjoni. Dan iġib fix-xejn serjament il-
kredibilità tad-Direttiva ta’ Qafas dwar il-Politika ta’ l-Ilma. 
Barra minn hekk, il-komunikazzjoni sabet li l-metodoloġiji u l-approċċi dwar ċerti 
kwistjonijiet ewlenin (bħall-klassifikazzjoni ta’ korpi ta’ l-ilma mmodifikati sew, kriterji 
għall-evalwazzjoni tar-riskju jew biex jiġi indirizzat l-istat kwantitattiv ta’ l-ilma ġieri) 
jeħtieġu titjib. 

Fl-aħħarnett, hija tgħid li n-nuqqas ta’ dejta eżistenti u n-nuqqasijiet ta’ l-analiżi ta’ l-Artikolu
5 (karatteristiċi tad-distrett tal-baċin tax-xmara, reviżjoni ta’ l-impatt ambjentali ta’ attività 
umana u analiżi ekonomika ta’ l-użu ta’ l-ilma) jeħtieġ li jiġu mnaqqsa b’mod konsiderevoli.

Il-Kummissjoni qiegħda tikkunsidra li l-Istati Membri a) jirrikonoxxu dawn in-nuqqasijiet u 
b) jieħdu azzjoni suffiċjenti biex jegħlbuhom? X’azzjoni ser tieħu l-Kummissjoni biex tgħin
sabiex jiġu megħluba dawn in-nuqqasijiet, u l-proċeduri ta’ ksur ser ikunu parti minn dawn l-
azzjonijiet? 

7. Żviluppi fl-Istati Membri l-ġodda (Richard Seeber)

X’inhuma l-aħħar żviluppi tad-Direttiva ta’ Qafas dwar il-Politika ta’ l-Ilma fl-Istati Membri 
l-ġodda; liema effetti ta’ l-introduzzjoni tas-sistema ta’ prezzijiet ser jiġu identifikati fl-Istati
Membri l-ġodda?

8. L-influwenza tal-bidliet demografiċi (Richard Seeber)

Ninsabu f’sitwazzjoni ta’ sfidi demografiċi li qegħdin jiżdiedu. X’ser ikunu l-effetti fit-tul tal-
bidla fl-istrutturi demografiċi fuq l-implimentazzjoni futura tad-Direttiva ta’ Qafas dwar il-
Politika ta’ l-Ilma, speċjalment fir-rigward tal-parteċipazzjoni pubblika?
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