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L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali adottat mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri. Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu 
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Il-kwalità tal-ilma fil-Bulgarija, fl-Ungerija u fir-Rumanija 
tjiebet, iżda fondi sinifikanti għadhom meħtieġa, jgħidu l-
Awdituri tal-UE 
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-kwalità tal-ilma tax-xorb 
disponibbli għall-konsumaturi fil-Bulgarija, fl-Ungerija u fir-Rumanija tjiebet fi snin reċenti bis-
saħħa tal-finanzjament mill-UE, iżda għadu jeħtieġ li ammont sinifikanti ta’ flus jiġi investit. 

L-awdituri eżaminaw l-azzjoni tal-UE dwar il-kwalità tal-ilma tax-xorb fit-tliet Stati Membri. L-
awditu kopra l-perjodu mill-adeżjoni tal-Istati Membri mal-UE sa tmiem l-2016. B’mod ġenerali, 
huma sabu li l-aċċess u l-provvista tal-ilma kienu tjiebu – fil-biċċa l-kbira minħabba investiment 
sinifikanti tal-UE fi snin reċenti.  

Bejn l-2007 u l-2020, l-appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u mill-Fond ta' Koeżjoni 
għall-ġestjoni u l-provvista tal-ilma tax-xorb fil-Bulgarija, fl-Ungerija u fir-Rumanija se jammonta 
għal total ta’ EUR 3.7 biljun.  

Madankollu, l-awdituri jindikaw li għad hemm żoni fejn l-ilma min-netwerk pubbliku ma 
jikkonformax bis-sħiħ mad-Direttiva tal-UE dwar l-Ilma tax-Xorb li nħarġet fl-1998. Barra minn 
hekk, se jkun jinħtieġ aktar investiment nazzjonali sinifikanti, kemm pubbliku kif ukoll privat, biex 
kulħadd f’dawn l-Istati Membri jkollu aċċess għal ilma ta’ kwalità tajba u biex jiġi żgurat li l-
investimenti ffinanzjati mill-UE jkunu jistgħu jinżammu b’mod adegwat. 

“L-appoġġ finanzjarju mill-baġit tal-UE għal dawn in-netwerks tal-ilma kien sostanzjali, iżda 
jenħtieġ li dan ma jissostitwix l-infiq li jsir mill-Istati Membri,” qal is-Sur George Pufan, il-Membru 
tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “B’mod ġenerali, dawn it-tliet pajjiżi 
se jkollhom jinvestu aktar minn EUR 6 biljun sa tmiem l-2020 biex ikopru l-ħtiġijiet tagħhom.”  

L-awdituri jirrakkomandaw li jenħtieġ li l-Kummissjoni: 

• twettaq segwitu għal-lakuni li hemm fil-monitoraġġ li jsir mill-Istati Membri u tinforza d-
Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb;  

• timmodifika d-Direttiva biex tiżgura li l-Istati Membri jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar id-
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derogi għaż-Żoni Żgħar tal-Provvista tal-Ilma; tirrikjedi li jsir rappurtar regolari u f’waqtu mill-Istati 
Membri u testendi dan ir-rekwiżit liż-Żoni Żgħar tal-Provvista tal-Ilma; ittejjeb ir-rekwiżiti għall-
għoti ta’ informazzjoni adegwata u aġġornata dwar il-kwalità tal-ilma li tkun disponibbli għall-
konsumaturi; tappoġġa lill-Istati Membri fil-promozzjoni ta’ azzjonijiet li għandhom l-għan li 
jnaqqsu t-telf tal-ilma. 

Jenħtieġ li l-Istati Membri: 

• jirrikjedu, bħala parti mill-kriterji tal-għażla għal dawk il-proġetti ta’ faċilitajiet tal-ilma li 
jikkontribwixxu għall-miri nazzjonali, l-inklużjoni ta’ pjanijiet biex jitnaqqas it-telf tal-ilma; 

• jiżguraw li t-tariffi jipprevedu s-sostenibbiltà tal-infrastrutturi; 

• jekk meħtieġ, jipprovdu appoġġ finanzjarju jew forom oħra ta’ appoġġ lil unitajiet 
domestiċi li għalihom l-ispejjeż tal-ilma jkunu ogħla mir-rata ta’ affordabbiltà. 

Nota lill-Edituri 

Il-protezzjoni ta’ saħħet iċ-ċittadini tal-UE permezz ta’ aċċess sikur għal ilma tax-xorb ta’ kwalità 
ilha għal żmien twil element tal-politika tal-UE. Mill-1975 'il hawn, l-UE kellha leġiżlazzjoni dwar l-
ilma stabbilita, li għandha l-għan li tipproteġi lill-konsumaturi u lill-utenti tal-ilma kontra l-effetti 
ta’ ħsara. Id-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb, li tkopri standards għall-ilma maħsub għall-konsum 
mill-bniedem, ġiet adottata fl-1980 u sussegwentement riveduta fl-1998. Attwalment, id-Direttiva 
qed terġa’ tiġi riveduta 

F’Diċembru 2013, l-inizjattiva taċ-ċittadini tal-UE “Right2Water” ġabret kważi 1.9 miljun firma. 
Din stiednet lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tipproponi leġiżlazzjoni li timplimenta d-dritt tal-
bniedem għall-ilma u s-sanità, kif rikonoxxut min-NU, u tippromwovi l-provvista tal-ilma u s-
sanità bħala servizzi pubbliċi essenzjali għal kulħadd. Fl-2014, il-Kummissjoni ħeġġet lill-Istati 
Membri jiżguraw li ċ-ċittadini kollha tal-UE jkollhom aċċess għal provvista minima tal-ilma. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 12/2017: “Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb: titjib fil-
kwalità tal-ilma u fl-aċċess għalih fil-Bulgarija, fl-Ungerija u fir-Rumanija, iżda l-ħtiġijiet ta’ 
investiment għadhom sostanzjali” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 
23 lingwa tal-UE. 

 

 

 


