Sommarju tal-Attivitajiet ta’ Konsultazzjoni
Pubblika
dwar
l-Evalwazzjoni tad-Direttiva talKunsill 91/271/KEE tal-21 ta’ Mejju 1991 dwar ittrattament ta’ l-ilma urban mormi
{SEC(2019) 448 final} - {SWD(2019) 701 final}

Konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati
1. Introduzzjoni
L-objettiv tal-konsultazzjonijiet kien li tinġabar aktar evidenza biex tissostanzja l-analiżi ta’ rilevanza,
ta’ effikaċja, ta’ effiċjenza, ta’ koerenza u tal-valur miżjud tal-UE kif mitlub mil-Linji Gwida dwar
Regolamentazzjoni Aħjar għall-Kontrolli tal-Idoneità u għall-Evalwazzjonijiet. L-attivitajiet kienu
kkoordinati mal-Kontroll tal-Idoneità tad-Direttivi dwar l-Ilma. L-approċċ tal-konsultazzjoni ġie
stabbilit fid-dokument Strateġija għall-konsultazzjoni li ġie ppubblikat f’Mejju 2018.

2. Gruppi ta’ partijiet ikkonċernati koperti mill-attivitajiet ta’ konsultazzjoni
 Awtoritajiet tal-Istati Membri (awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali);
 Operaturi pubbliċi u privati tal-ilma mormi, jew assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw l-esperti;
 Negozji/assoċjazzjonijiet tan-negozji kkonċernati mid-Direttiva;
 Ċittadini;
 Istituzzjonijiet tal-UE;
 Akkademiċi/riċerkaturi u trade unions;
 Organizzazzjonijiet internazzjonali;
 Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi u inizjattivi taċ-ċittadini.
Dawn il-partijiet ikkonċernati ġew ikkonsultati f’ambjenti differenti u kollha pprovdew kontribut
siewi.

3. Attivitajiet ta’ konsultazzjoni f’ordni kronoloġika
 Mekkaniżmu ta’ feedback dwar il-pjan direzzjonali tal-Evalwazzjoni tal-UWWTD,
 Intervisti ta’ identifikazzjoni tal-kwistjonijiet ewlenin,
 Konsultazzjoni pubblika,
 Workshops tematiċi tal-esperti,
 Konferenza tal-partijiet ikkonċernati,
 Konsultazzjoni bil-miktub mal-esperti tal-Istati Membri dwar aspetti ta’ mudellar.
Feedback dwar il-Pjan Direzzjonali tal-Evalwazzjoni
Il-pjan direzzjonali tal-Evalwazzjoni ġie ppubblikat f’Ottubru 2017, fl-istess ħin bħall-pjan
direzzjonali għall-Kontroll tal-Idoneità tad-direttivi dwar l-Ilma. Iż-żewġ pjanijiet direzzjonali kienu
soġġetti għal mekkaniżmu ta’ feedback. Minbarra tliet kontribuzzjonijiet anonimi u tweġiba waħda
mingħand ċittadin, tmien NGOs, erba’ organizzazzjonijiet tar-riċerka, assoċjazzjoni waħda tasservizzi pubbliċi, għaxar rappreżentanti mill-industrija tal-ilma u awtorità kompetenti waħda
pprovdew feedback matul il-perjodu ta’ konsultazzjoni.
Temi enfasizzati bħala importanti kienu jinkludu:







Immaniġġjar tal-ilma tal-maltemp;
Sustanzi niġġiesa ta’ tħassib emerġenti;
Il-ħtieġa għal investimenti sostenibbli fit-tul u l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ min iniġġes
iħallas;
Valutazzjoni tar-rabtiet mad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u mad-Direttiva dwar il-Ħama tadDranaġġ;
Ir-rabtiet mal-SDGs, b’mod partikolari l-SDG 6.

Dan il-feedback ikkontribwixxa għall-iżvilupp tat-Termini ta’ Referenza għall-Istudju ta’ Sostenn u
għall-iżvilupp tal-kwistjonijiet ewlenin.
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Intervisti dwar kwistjonijiet ewlenin
Fil-fażi inizjali tal-Evalwazzjoni, saru intervisti ta’ identifikazzjoni ma’ esperti mill-assoċjazzjonijiet
tal-industrija, ma’ NGO dwar l-ambjent u d-drittijiet tal-bniedem, u ma’ assoċjazzjoni tat-teknoloġija
tal-ilma. Dawn l-intervisti fasslu l-kwistjonijiet ewlenin u pprovdew indikazzjonijiet dwar id-data
disponibbli.
Kien hemm qbil immedjat u prominenti dwar il-fajd tal-ilma tal-maltemp (SWO), dwar is-sustanzi
niġġiesa ta’ tħassib emerġenti, dwar is-sistemi individwali u sistemi xierqa oħra (IAS) u dwar leffiċjenza enerġetika. Il-feedback li wasal dwar il-kwistjonijiet ewlenin tal-monitoraġġ u ddimensjonar tal-impjanti kien wieħed imħallat. Dawn inżammu bħala kwistjonijiet ewlenin peress li
anke l-ECA kienet identifikathom bħala temi importanti.
Inġenerali l-esperti qablu li l-UWWTD kienet kruċjali sabiex jiġi żgurat it-twaqqif tal-infrastruttura
tal-ġbir u tat-trattament. Kien hemm ukoll qbil qawwi dwar iċ-ċarezza u s-sempliċità tad-Direttiva.
Ġie enfasizzat li l-investiment meħtieġ għall-implimentazzjoni huwa wieħed għoli u xi kultant fattur li
jxekkel l-implimentazzjoni. Madankollu, kien hemm anke qbil dwar il-fatt li l-benefiċċji jegħlbu lkostijiet.
Konsultazzjoni pubblika
Il-konsultazzjoni pubblika tnediet online f’Lulju 2018. Il-kwestjonarju ġie ppubblikat fit-23 lingwa
uffiċjali kollha tal-UE fuq is-sit web tal-Kummissjoni għall-konsultazzjoni u baqa’ miftuħ għal 14-il
ġimgħa. Kien maqsum f’parti ġenerali u parti mmirata lejn l-esperti li kienet strutturata skont ilkriterji ta’ Evalwazzjoni tal-inizjattiva Regolamentazzjoni Aħjar.
B’kollox waslu 608 tweġibiet (606 permezz tal-portal online u tnejn permezz tal-e-mail minħabba
problemi tekniċi). Peress li l-ebda mistoqsija ma kellha titwieġeb bilfors, l-għadd totali ta’
rispondenti jvarja għal kull mistoqsija. Filwaqt li s-sejbiet ewlenin tat-tweġibiet għallkonsultazzjoni pubblika qed jiġu diskussi hawn, is-sejbiet speċifiċi huma inklużi fit-test prinċipali
kollu tal-Evalwazzjoni.
Aktar minn nofs it-tweġibiet ġew mingħand ċittadini (57%), u 17% minn operaturi privati jew
pubbliċi tal-WWTP. Ir-rispondenti li kien għad fadal kienu jirrappreżentaw lill-awtoritajiet pubbliċi, lNGOs, il-qasam akkademiku, l-industrija, l-assoċjazzjonijiet privati u pubbliċi, u l-istituzzjonijiet talUE. F’termini ta’ nazzjonalitajiet, kważi l-Istati Membri kollha tal-UE kienu rrappreżentati millpartijiet ikkonċernati minbarra mill-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja u l-Ungerija. L-akbar sehem ta’
rispondenti kien mill-Ġermanja (22%) u minn Spanja (21%). Ġiet identifikata kampanja żgħira minn
operaturi tal-WWTP fi Spanja u l-kummenti tagħhom ikkontribwew għall-analiżi prinċipali talkoerenza interna tad-Direttiva.
Effikaċja
Bħala parti mit-taqsima tal-kwestjonarju mmirata għall-esperti, il-partijiet ikkonċernati ntalbu
jiġġudikaw l-effikaċja tad-Direttiva fir-rigward tad-dispożizzjonijiet ewlenin tagħha. Il-feedback kien
ivarja bejn dispożizzjoni u oħra, u wera li l-maġġoranza tad-dispożizzjonijiet huma meqjusin effettivi
ħafna jew pjuttost effettivi. Skont il-partijiet ikkonċernati l-UWWTD kienet effettiva ħafna biex
tiżgura l-applikazzjoni korretta tal-IAS jew biex l-Istati Membri jittrattaw l-SWO b’mod adegwat.
Minn fost it-tweġibiet kollha, ma spikkat l-ebda xejra f’termini ta’ tweġibiet minn kategoriji differenti
ta’ partijiet ikkonċernati.
Objettivi

Effettiv
a ħafna
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Il-protezzjoni tal-ambjent mill-effetti negattivi
tal-iskariki tal-ilma urban mormi (N=345)

46%

42 %

3%

1%

4%

4%

Il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem milleffetti negattivi tal-iskariki tal-ilma urban
mormi (N=343)

31 %

54 %

3%

1%

6%

5%

Il-ġbir tal-ilma mormi (N=341)

46%

37 %

3%

1%

8%

4%

L-iżgurar tal-applikazzjoni xierqa tal-IAS
(Sistema Individwali jew Sistema Xierqa
oħra) (N=332)

7%

28 %

14 %

5%

25 %

22 %

L-iżgurar tal-użu xieraq tas-CSO (Fajd tadDrenaġġ Ikkombinat) (N=337)

6%

25 %

20 %

7%

23 %

18 %

Tabella 11 Risposti minn fost il-kategoriji kollha ta’ partijiet ikkonċernati dwar l-effikaċja ta’ għadd
ta’ dispożizzjonijiet tad-Direttiva
Effiċjenza
F’termini ta’ proporzjonalità tal-kostijiet u tal-benefiċċji, il-partijiet ikkonċernati li kienu familjari
ħafna jew kemxejn familjari mad-Direttiva jaqblu ħafna jew jaqblu li l-kostijiet u l-benefiċċji huma
proporzjonati, speċjalment fit-tul. Dawn il-partijiet ikkonċernati kienu ġejjin mill-kategoriji kollha.
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Figura 42 Opinjonijiet tal-partijiet ikkonċernati dwar il-proporzjonalità tal-kostijiet u tal-benefiċċji.
Globalment, 79% tar-rispondenti kollha qablu jew qablu ħafna li l-kostijiet huma ġġustifikati meta
wieħed iqis il-benefiċċji, bil-maġġoranza tar-rispondenti jkunu ċittadini.
Koerenza
Il-valutazzjoni tal-koerenza interna wasslet għal feedback imħallat b’ħafna jaqblu li d-Direttiva hija
fil-biċċa l-kbira jew sa ċertu punt internament koerenti (27% u 53%, n=299). Ġie enfasizzat li dDirettiva fiha limiti diverġenti f’dak li għandu x’jaqsam mal-ilma mormi industrijali. Ir-reviżjoni talkummenti turi li fil-valutazzjoni tagħhom ħafna partijiet ikkonċernati inkludew aspetti ta’ koerenza
esterna jew l-insuffiċjenza parzjali tal-UWWTD biex tindirizza ħtiġijiet soċjetali ġodda. Fir-rigward
tal-koerenza esterna, il-partijiet ikkonċernati jqisu li sa ċertu punt l-UWWTD hija koerenti mal-liġijiet
l-oħra dwar l-ilma, b’ħafna jindikaw koerenza fil-biċċa l-kbira jew sa ċertu punt mad-WFD (32% u
50%, n=293).
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Fir-rigward tal-politiki aktar reċenti dwar l-enerġija u l-klima, il-partijiet ikkonċernati semmew li lUWWTD ma tintegrax biżżejjed.
Rilevanza
Il-partijiet ikkonċernati vvalutaw ukoll il-kapaċità tal-UWWTD biex tittratta sfidi ġodda u l-partijiet
ikkonċernati minn fost il-kategoriji kollha qablu li hemm problemi li d-Direttiva ma tindirizzax għal
kollox. Minn kontroverifika li saret mal-familjarità tal-partijiet ikkonċernati mad-Direttiva, ħareġ li
anke dawk familjari ħafna mad-Direttiva ma jemmnux li d-Direttiva hija biżżejjed biex jiġu trattati
sfidi ġodda.
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Figura 43 Opinjoni tal-partijiet ikkonċernati dwar il-kapaċità tal-UWWTD biex tittratta sfidi ġodda
skont il-livell ta’ familjarità.
Meta ġew mistoqsija liema sfidi mhumiex qed jiġu indirizzati biżżejjed mid-Direttiva, il-korpi
kummerċjali u l-operaturi tad-WWTP semmew li ma tittrattax biżżejjed l-irkupru tar-riżorsi,
speċjalment il-ħama, u li jeħtieġ li jiġu trattati sustanzi niġġiesa emerġenti.
F’termini ta’ sustanzi li jistgħu jinstabu fl-ilma mormi u li jistgħu jkunu ta’ tħassib għall-partijiet
ikkonċernati, l-interferenti endokrinali kklassifikaw l-ogħla (52% u 19% tar-rispondenti kollha
esprimew tħassib kbir u tħassib kbir ħafna, u dawn kienu ġejjin minn fost il-kategoriji kollha talpartijiet ikkonċernati (220 ċittadin, 27 operatur, 7 akkademiċi). Sustanzi oħra li ssemmew kienu
sustanzi farmaċewtiċi u sustanzi niġġiesa industrijali (48% esprimew tħassib kbir ħafna), pestiċidi
(47% esprimew tħassib kbir ħafna), u mikroplastiċi (46% esprimew tħassib kbir ħafna) (n=608).
Meta ġew mistoqsija min għandu jħallas għat-trattament addizzjonali biex jitneħħew dawn is-sustanzi
kien hemm qasma bejn dawk li qalu li min inizjalment iniġġes għandu jħallas (eż. l-industrija) (40%)
u dawk li qalu li żieda fil-kont tal-ilma hija aċċettabbli (25%) (n=608). Filwaqt li 3 biss wieġbu “Ma
nafx”, 16% ma tawx tweġiba. Dawk favur li l-industrija tħallas kienu fil-biċċa l-kbira tagħhom
ċittadini, NGOs u kumpaniji tal-ilma.
Valur miżjud tal-UE
Meta l-partijiet ikkonċernati ġew mistoqsija jekk hemmx il-ħtieġa li titkompla l-azzjoni dwar l-ilma
mormi fil-livell tal-UE, il-maġġoranza qablu bi kbir (63%) jew sa ċertu punt (26%). Il-grupp
prinċipali tal-partijiet ikkonċernati favur it-tkomplija tal-intervent fil-livell tal-UE huwa ċ-ċittadini.
5

Ħafna partijiet ikkonċernati jaqblu li r-revoka tal-UWWTD ikollha impatti negattivi (86%, N=307) bi
2% biss jaħsbu li r-revoka jkollha konsegwenzi pożittivi. Il-partijiet ikkonċernati argumentaw li rrevoka jkollha impatt negattiv fuq il-kwalità tal-ilma u fuq is-saħħa tal-bniedem. Barra minn hekk
tnaqqas l-inċentivi biex tiġi żviluppata l-infrastruttura meħtieġa għall-ħarsien tal-ambjent.
Is-sejbiet tal-konsultazzjoni pubblika ġew integrati sostanzjalment fl-analiżi tal-istudju ta’ sostenn
Evalwattiv u sostnew il-valutazzjoni tal-Kummissjoni.
Waslu wkoll xi dokumenti ta’ pożizzjoni:



L-Aġenzija Żvediża għall-Ħarsien tal-Ambjent: Id-dokument ta’ pożizzjoni kompla żied u
pprovda aktar kjarifiki dwar it-tweġibiet tal-EPA għall-konsultazzjoni pubblika. Bħala nuqqasijiet
tal-UWWTD, l-EPA identifikat in-nuqqas ta’ flessibilità tagħha biex tadatta għall-kundizzjonijiet
lokali u n-nuqqas ta’ ambizzjoni tagħha fir-rigward tal-fosforu.
 L-Assoċjazzjoni Daniża tal-Ambjent u tat-Teknoloġija: Id-dokument ta’ pożizzjoni nnota lprogress li sar fit-teknoloġiji tat-trattament matul l-aħħar deċennji u li l-UWWTD tilfet lopportunità biex tinkludi aspetti ta’ effiċjenza enerġetika, kif ukoll biex tinċentiva l-irkupru u lużu mill-ġdid tar-riżorsi fl-ilma mormi.
 EurEau: Id-dokumenti ta’ pożizzjoni dwar il-mikroinkwinanti u l-mikroplastiċi fl-ilma mormi
spjegaw il-firxa ta’ din il-problema u l-isfidi biex dawn jiġu trattati. Barra minn hekk, ġew
ippreżentati dokumenti ta’ pożizzjoni dwar l-effiċjenza enerġetika, dwar it-terminoloġija tattrattament fid-Direttiva u l-opinjonijiet dwar l-opportunitajiet ta’ trattament tal-ilma mormi kif
ukoll l-isfidi fir-rigward ta’ prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss.
 World Green Infrastructure Network (Netwerk Ewropew tal-Infrastruttura Ekoloġika): iddokument ta’ pożizzjoni pprovda għarfien dwar il-mod kif l-infrastruttura ekoloġika tista’ tgħin
biex jiġi indirizzat il-fajd tal-ilma tal-maltemp. Barra minn hekk, ġie nnotat li mill-adozzjoni talUWWTD, fatturi esterni bħat-tibdil fil-klima u ż-żieda fis-sustanzi niġġiesa ta’ tħassib emerġenti
wasslu għal ħtiġijiet soċjetali ġodda.
 Xylem: Il-fornitur tat-teknoloġija identifika l-infrastruttura li qed teqdiem u n-nuqqas ta’
finanzjament suffiċjenti bħala sfidi ewlenin. Ġie ssuġġerit li jkompli jiġi inċentivat l-irkupru talkostijiet, u li jiġu kkunsidrati soluzzjonijiet kosteffikaċi ġodda biex jiġu trattati l-SWOs. Barra
minn hekk, ġiet issuġġerita l-promozzjoni tal-irkupru tar-riżorsi u tal-effiċjenza enerġetika.
 Centre for Water Security and Cooperation (Ċentru għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fisSettur tal-Ilma: Iċ-ċentru pprovda feedback dwar it-tensjoni potenzjali bejn l-aċċess għall-ilma u
l-irkupru tal-kostijiet, l-isfidi l-ġodda li ġejjin minħabba t-tibdil fil-klima (eż. avvenimenti estremi
tat-temp li jwasslu għal sfidi ġodda għas-sistemi tad-drenaġġ u għall-WWTPs), u dwar labitazzjonijiet mhux konnessi, il-prodotti farmaċewtiċi u l-valur miżjud tal-UE.
Workshops tematiċi tal-esperti1
L-informazzjoni li nġabret matul il-workshops ikkontribwiet għar-rapport tal-istudju Evalwattiv u
għall-Evalwazzjoni. Barra minn hekk, uħud mid-diskussjonijiet fil-workshops għenu biex jiġi
kkonfermat l-approċċ ta’ mudellar tal-JRC u l-valutazzjoni tal-kostijiet u tal-benefiċċji. Għallworkshops kollha attendew esperti li jirrappreżentaw l-Istati Membri, il-qasam akkademiku, lassoċjazzjoni tan-negozju/l-industrija, l-NGOs ambjentali kif ukoll il-persunal tal-Kummissjoni.
Workshop dwar sustanzi niġġiesa ta’ tħassib emerġenti flimkien mal-Kontroll tal-Idoneità tadDirettivi dwar l-Ilma (24 ta’ Ottubru)
Objettiv: Valutazzjoni tal-impatt tas-sustanzi niġġiesa ta’ tħassib emerġenti fuq l-ambjent akkwatiku u
l-valutazzjoni tal-potenzjal tad-WWTPs sabiex jitnaqqas l-impatt.

1

Il-minuti u l-preżentazzjoni jistgħu jinstabu fuq CIRCABC.
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Sommarju: Is-sustanzi niġġiesa ta’ tħassib emerġenti jkopru firxa wiesgħa ta’ sustanzi, u d-WWTPs
huma rikonoxxuti bħala li min-naħa waħda jnaqqsu wħud minnhom permezz tat-trattament diġà fisseħħ u min-naħa l-oħra meqjusa minn uħud bħala l-punt tar-rilaxx fl-ambjent. Għad ma hemmx
teknika ta’ trattament individwali unika li tista’ tiżgura li jitneħħew is-sustanzi niġġiesa kollha ta’
tħassib emerġenti. Fil-każ ta’ ċerti sustanzi niġġiesa ta’ tħassib emerġenti l-impatt tagħhom fuq lambjent ġie nnotat (eż. id-Diclofenac) filwaqt li għal oħrajn mhuwiex ċar kif jaġixxu fl-ambjent u
x’tip ta’ effetti kumulattivi jista’ jkollhom ma’ sustanzi oħra.
F’xi pajjiżi, ittieħdu l-ewwel passi biex jiġu indirizzati s-sustanzi niġġiesa ta’ tħassib emerġenti.
Pereżempju, l-Iżvizzera kellha tinstalla r-raba’ stadju ta’ trattament f’għadd ta’ impjanti ta’ prijorità.
Workshop dwar il-fajd tal-ilma tal-maltemp u sistemi individwali jew sistemi xierqa oħra (25 ta’
Ottubru 2018)
Objettiv: Diskussjoni dwar l-aspetti legali u ambjentali tal-fajd tal-ilma tal-maltemp (b’enfasi qawwija
fuq il-fajd tad-drenaġġ ikkombinat) u l-IAS. Il-JRC ippreżenta l-abbozz tar-riżultati tal-immudellar
tiegħu dwar l-impatti ta’ dawn iż-żewġ temi. Il-partijiet ikkonċernati kellhom l-opportunità jiddiskutu
u jivvalidaw dan l-approċċ.
Sommarju: Fajd tal-ilma tal-maltemp: Dan huwa kopert biss minn nota f’qiegħ il-paġna fl-UWWTD,
li xi parteċipanti ħassew li ma kienx biżżejjed. It-terminoloġija tkopri kemm il-fajd f’sistemi
kkombinati kif ukoll f’dawk separati. Madankollu, ma hemm l-ebda definizzjoni ta’ x’jikkostitwixxi
“tifjid”, jew “avveniment ta’ fajd”. L-ewwel kwarta ta’ fajd ikun fiha l-“ewwel tisfija” li jista’ jkun
fiha l-akbar ammont ta’ sustanzi niġġiesa. Problema importanti oħra hija l-kontenut tal-ilma urban li
jiskula, li jżid sustanzi niġġiesa addizzjonali mal-ilma mormi meta jidħol fis-sistema tad-drenaġġ. LIstati Membri jużaw approċċi differenti biex jittrattaw il-fajd, inkluż monitoraġġ, investiment
f’sistemi separati tad-drenaġġ jew l-użu ta’ infrastruttura ekoloġika/soluzzjonijiet ibbażati fuq innatura, bħal artijiet mistagħdra.
Sistemi individwali u sistemi xierqa oħra: L-IAS jintużaw f’agglomerazzjonijiet < u > f’ekwivalenti
ta’ popolazzjoni (e.p.) ta’ 2 000, iżda l-UWWTD tkopri tal-aħħar biss. L-esperti tal-Istati Membri
spjegaw l-oqfsa differenti biex jiġu trattati l-IAS fil-pajjiżi tagħhom. Anke meta jkun hemm oqfsa
avvanzati stabbiliti, huwa diffiċli li jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb u l-immaniġġjar adegwat talIAS.
Workshop dwar il-kostijiet u l-benefiċċji (8 ta’ Novembru 2018)
Objettiv: F’dan il-workshop ir-riżultati mill-istudju ta’ sostenn dwar l-Evalwazzjoni tal-UWWTD
tqabblu ma’ studji simili li saru mill-Bank Dinji (2018), mill-OECD (li għadhom għaddejjin, flimkien
mad-DĠ ENV) u minn Blue2 (li għadhom għaddejjin, ikkummissjonati mid-DĠ ENV).
Sommarju: Il-komunità tal-partijiet ikkonċernati jafu dwar il-funzjonijiet tal-kostijiet li jintużaw għallvalutazzjoni tal-kostijiet relatati mal-UWWTD u jitqiesu bħala pjuttost stabbli għalkemm jeħtieġu
ammont kbir ta’ data. Minħabba l-kostijiet li l-UWWTD tinvolvi, fl-Evalwazzjoni ma jistax ma jkunx
hemm diskussjoni dwar l-affordabbiltà, l-irkupru tal-kostijiet u l-finanzjament mill-UE.
Diskussjonijiet dwar il-benefiċċji wrew preferenza favur l-approċċ tal-kostijiet tal-ħsara. B’mod
ġenerali, kien hemm qbil qawwi li huwa diffiċli biex wieħed jiġbor, jikkwantifika u jassenja valur
monetarju għall-benefiċċji kollha li ġabet magħha l-UWWTD. Fl-istudju tiegħu fuq tmien Stati
Membri, il-Bank Dinji spjega l-benefiċċji differenti kif kien sar fl-istudju ta’ sostenn Evalwattiv, u
f’ċerti xenarji d-differenza fl-approċċ tal-istudju tal-Bank Dinji twassal biex il-kostijiet jegħlbu lbenefiċċji.
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Konferenza tal-partijiet ikkonċernati
Objettiv: Fis-16 ta’ Novembru 2018, saret konferenza tal-partijiet ikkonċernati fil-bini tal-Kumitat tarReġjuni li għaliha attendew madwar 90 parteċipant, fosthom rappreżentanti tal-Istati Membri,
rappreżentanti tas-servizzi tal-ilma mormi, NGOs, organizzazzjonijiet internazzjonali u akkademiċi.
L-objettiv ta’ din il-konferenza kien li jiġu kondiviżi s-sejbiet preliminari tal-istudju ta’ sostenn u lewwel riżultati mill-analiżi tat-tweġibiet għall-konsultazzjoni pubblika.
Sommarju: B’mod ġenerali l-partijiet ikkonċernati jaraw progress ċar fir-rigward tal-ġbir u tattrattament tal-ilma mormi fl-UE. Dan il-progress huwa attribwit lill-UWWTD. L-SWOs u l-ittrattar
tal-IAS huma problema magħrufa u r-riżultati tal-immudellar tal-JRC juru biċ-ċar l-impatt ambjentali
tagħhom. Il-preżentazzjoni mill-esperti tal-Istati Membri kkonfermat il-possibbiltà li l-UWWTD tiġi
implimentata f’qasir żmien u li din twassal għal titjib fil-kwalità tal-ilma.
Fir-rigward tal-valutazzjoni tal-benefiċċji, il-partijiet ikkonċernati qablu li l-benefiċċji huma
sostanzjali u jegħlbu l-kostijiet. Kien hemm ħafna li sostnew li l-UWWTD wasslet għal benefiċċji lil
hinn mill-protezzjoni tal-ambjent akkwatiku, kif ukoll għal benefiċċji marbuta mas-saħħa u malbenesseri. Huwa wkoll fatt magħruf sew li huwa diffiċli li dawn il-benefiċċji jiġu vvalutati.
Il-partijiet ikkonċernati indikaw l-isfidi futuri li ġejjin: il-mikroinkwinanti, l-ilħuq tal-effiċjenza
enerġetika, it-tnaqqis tal-impatt tal-fajd u tal-IAS kif ukoll l-ittrattar tal-użu mill-ġdid tal-ilma u talħama.
Il-partijiet ikkonċernati ġeneralment ikkonfermaw li l-UWWTD tallinja sew ma’ liġijiet oħra u dan
huwa importanti biex jintlaħqu l-objettivi tad-Direttivi l-oħra. Meta wieħed iqis id-dritt tal-UE b’mod
usa', il-partijiet ikkonċernati identifikaw li aktar allinjament mal-politiki dwar l-enerġija u l-klima
jista’ jkun ta’ benefiċċju.
Konsultazzjoni bil-miktub
Ir-rappreżentanti mill-Grupp ta’ Esperti dwar l-UWWTD ġew ikkonsultati bil-miktub dwar
informazzjoni marbuta ma’: 1) L-IAS, 2) L-SWOs u 3) il-kostijiet u l-benefiċċji. B’kollox 20 minn
28 Stat Membru rreaġixxew u vvalidaw l-informazzjoni jew ipprovdew data ulterjuri. Din linformazzjoni ntużat biex tikkontribwixxi għall-immudellar tal-JRC u għall-analiżi fl-istudju ta’
sostenn Evalwattiv.
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