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Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem  

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Id-Direttiva 98/83/KE stabbiliet il-

qafas legali biex is-saħħa tal-bniedem 

titħares mill-effetti ħżiena ta' kwalunkwe 

tniġġis tal-ilma maħsub għall-konsum mill-

bniedem billi jkun żgurat li dan ikun nadif 

u tajjeb. Jenħtieġ li din id-Direttiva tfittex 

li tikseb l-istess għan. Għalhekk, hu 

meħtieġ li jiġu stabbiliti, fil-livell tal-

Unjoni , rekwiżiti minimi li magħhom 

għandu jikkonforma l-ilma maħsub għal 

dak l-għan. L-Istati Membri jenħtieġ jieħdu 

l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-ilma 

għall-konsum mill-bniedem ma jkunx fih 

mikroorganiżmi u parassiti u sustanzi li, 

f'ċerti każijiet, jikkostitwixxu periklu 

potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, u li l-

ilma għall-konsum mill-bniedem jissodisfa 

dawk ir-rekwiżiti minimi. 

(2) Id-Direttiva 98/83/KE stabbiliet il-

qafas legali biex is-saħħa tal-bniedem 

titħares mill-effetti ħżiena ta' kwalunkwe 

tniġġis tal-ilma maħsub għall-konsum mill-

bniedem billi jkun żgurat li dan ikun nadif 

u tajjeb. Jenħtieġ li din id-Direttiva tfittex 

li tikseb l-istess għan u jenħtieġ li 

tipprovdi aċċess universali għal dan l-ilma 

għal kulħadd fl-Unjoni. Għalhekk, hu 

meħtieġ li jiġu stabbiliti, fil-livell tal-

Unjoni, rekwiżiti minimi li magħhom 

għandu jikkonforma l-ilma maħsub għal 

dak l-għan. L-Istati Membri jenħtieġ jieħdu 

l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-

ilma għall-konsum mill-bniedem ma jkunx 

fih mikroorganiżmi u parassiti u sustanzi li, 

f'ċerti każijiet, jikkostitwixxu periklu 

potenzjali għas-saħħa tal-bniedem, u li l-

ilma għall-konsum mill-bniedem jissodisfa 

dawk ir-rekwiżiti minimi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Aġenda 2030, b'mod partikolari l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 6, fl-2015 ġiet adottata l-mira li 

"jinkiseb aċċess universali u ġust għal ilma tax-xorb sikur u affordabbli għal kulħadd". Dan għandu jiġi 

rifless hawnhekk. 
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Il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem  

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Premessa 14 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) L-approċċ ibbażat fuq ir-riskju 

jenħtieġ jiġi applikat b'mod gradwali mill-

fornituri kollha tal-ilma, inkluż mill-

fornituri tal-ilma ż-żgħar, peress li l-

evalwazzjoni tad-Direttiva 98/83/KE 

wasslet biex ġew identifikati nuqqasijiet fl-

implimentazzjoni tad-Direttiva minn dawk 

il-fornituri, li xi drabi kienu kkawżati mill-

ispejjeż li jinvolvi t-twettiq ta' 

operazzjonijiet ta' monitoraġġ mhux 

meħtieġa. Meta jiġi applikat l-approċċ 

ibbażat fuq ir-riskju, it-tħassib dwar is-

sigurtà jenħtieġ li jitqiesu. 

(14) L-approċċ ibbażat fuq ir-riskju 

jenħtieġ jiġi applikat b'mod gradwali mill-

fornituri kollha tal-ilma, inkluż mill-

fornituri tal-ilma żgħar ħafna, żgħar u 

medji, peress li l-evalwazzjoni tad-

Direttiva 98/83/KE wasslet biex ġew 

identifikati nuqqasijiet fl-implimentazzjoni 

tad-Direttiva minn dawk il-fornituri, li xi 

drabi kienu kkawżati mill-ispejjeż li 

jinvolvi t-twettiq ta' operazzjonijiet ta' 

monitoraġġ mhux meħtieġa, filwaqt li 

jippermetti l-possibbiltà ta' derogi għal 

fornituri żgħar ħafna. Meta jiġi applikat l-

approċċ ibbażat fuq ir-riskju, it-tħassib 

dwar is-sigurtà u t-tħassib relatat mal-

prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" jenħtieġ 

li jitqiesu. Fir-rigward tal-fornituri tal-

ilma ż-żgħar, jenħtieġ li l-awtorità 

kompetenti tappoġġa l-attivitajiet ta' 

sorveljanza billi tipprovdi appoġġ espert. 

Or. en 

(Marbuta mal-emendi 23, 41, 77 u 90.) 

Ġustifikazzjoni 

Korrezzjoni ta' żball fir-rapport ENVI AM 23. ENVI introduċa kategorija ġdida ta' "fornituri żgħar 

ħafna" (EM 41) Ipprovda wkoll possibbiltà għall-eżenzjoni ta' fornituri żgħar ħafna mill-valutazzjoni tal-

periklu (EM 77) u mill-valutazzjoni tar-riskju tal-provvista (AM 90) taħt ċerti kundizzjonijiet. Madankollu 

dan jimplika li tali fornituri għandhom a priori japplikaw ukoll l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju. 

Għaldaqstant jeħtieġ li jiżdiedu hawnhekk, b'referenza għal derogi possibbli. 
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Il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-għan ta' din id-Direttiva għandu 

jkun dak li s-saħħa tal-bniedem tiġi mħarsa 

mill-effetti ħżiena ta' kwalunkwe tniġġis 

tal-ilma maħsub għall-konsum mill-

bniedem billi jkun żgurat li dan ikun nadif 

u tajjeb. 

2. L-għan ta' din id-Direttiva għandu 

jkun dak li s-saħħa tal-bniedem tiġi mħarsa 

mill-effetti ħżiena ta' kwalunkwe tniġġis 

tal-ilma maħsub għall-konsum mill-

bniedem billi jkun żgurat li dan ikun nadif 

u tajjeb, u li tipprovdi aċċess universali 

għall-ilma maħsub għall-konsum mill-

bniedem. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Skont l-Aġenda 2030, b'mod partikolari l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 6, fl-2015 ġiet adottata l-mira li 

"jinkiseb aċċess universali u ġust għal ilma tax-xorb sikur u affordabbli għal kulħadd". Dan il-prinċipju 

għandu jiġi rifless hawnhekk. 



AM\1166518MT.docx  PE624.160v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

18.10.2018 A8-0288/190 

Emenda  190 

Benedek Jávor 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 - paragrafu 1 - parti introduttorja  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Mingħajr preġudizzju għall-

Artikolu 9 tad-Direttiva 2000/60/KE, l-

Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 

kollha meħtieġa sabiex itejbu l-aċċess ta' 

kulħadd għall-ilma maħsub għall-konsum 

mill-bniedem, u biex jippromwovu l-użu 

tiegħu fit-territorju tagħhom. Dan għandu 

jinkludi l-miżuri kollha li ġejjin: 

1. Il-Membri Stati għandhom, 

mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9 tad-

Direttiva 2000/60/KE, jieħdu l-miżuri 

kollha meħtieġa sabiex jipprovdu aċċess lil 

kulħadd għall-ilma maħsub għall-konsum 

mill-bniedem, u biex jippromwovu l-użu 

tiegħu fit-territorju tagħhom. Dan għandu 

jinkludi l-miżuri kollha li ġejjin: 

Or. en 
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(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-identifikazzjoni ta' persuni 

mingħajr aċċess għal ilma maħsub għall-

konsum mill-bniedem u r-raġunijiet għan-

nuqqas ta' aċċess (pereżempju minħabba 

appartenenza għal gruppi vulnerabbli u 

emarġinati), l-evalwazzjoni tal-

possibbiltajiet għat-titjib tal-aċċess għal 

dawk in-nies u li dawn jiġu infurmati dwar 

il-possibiltajiet li jiġu konnessi ma' 

netwerk ta' distribuzzjoni, jew dwar mezzi 

alternattivi biex ikollhom aċċess għal ilma 

ta' dan it-tip; 

(a) l-identifikazzjoni ta' persuni 

mingħajr aċċess jew b'aċċess limitat għal 

ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, 

inklużi gruppi vulnerabbli jew 

marġinalizzati, u r-raġunijiet għan-nuqqas 

ta' aċċess, l-evalwazzjoni tal-possibbiltajiet 

u t-teħid ta' azzjonijiet għat-titjib tal-aċċess 

għal dawk in-nies u li dawn jiġu infurmati 

dwar il-possibiltajiet li jiġu konnessi ma' 

netwerk ta' distribuzzjoni, jew dwar mezzi 

alternattivi biex ikollhom aċċess għal ilma 

ta' dan it-tip; 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) l-iżgurar tal-provvista pubblika tal-

ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem; 

Or. en 
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Michel Dantin 

Il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (a b) il-projbizzjoni tal-qtugħ tal-

konnessjonijiet tal-ilma tal-unitajiet 

domestiċi mill-fornituri tal-ilma; 

Or. en 
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Il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt ac (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ac) l-iżgurar li ammont minimu vitali 

ta' ilma intenzjonat għall-konsum uman 

ikun fornut liċ-ċittadini kollha f'kull 

ċirkostanza. Fil-każ ta' ħlasijiet tard, il-

fornituri jistgħu jinstallaw limitatur tal-

provvista li jiżgura l-forniment tal-

provvista essenzjali ta' kull għal kull 

persuna rakkomandat mill-

Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa; 

Or. en 



AM\1166518MT.docx  PE624.160v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

18.10.2018 A8-0288/195 

Emenda  195 

Benedek Jávor 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-installazzjoni u ż-żamma fuq 

barra u fuq ġewwa ta' tagħmir għal aċċess 

ħieles għall-ilma maħsub għall-konsum 

mill-bniedem fi spazji pubbliċi; 

(b) l-installazzjoni u ż-żamma fuq 

barra u fuq ġewwa ta' tagħmir, inklużi 

punti ta' riforniment, għal aċċess ħieles 

għall-ilma maħsub għall-konsum mill-

bniedem fi spazji pubbliċi, b'partikolari 

f'żoni li minnhom jgħaddu ħafna nies; 

fejn ikun teknikament fattibbli, dan 

għandu jsir b'mod li jkun proporzjonat 

mal-ħtieġa ta' tali miżuri u b'kont meħud 

tal-kundizzjonijiet lokali speċifiċi, bħall-

klima u l-ġeografija; 

Or. en 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt c – punt i 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) it-tnedija ta' kampanji biex iċ-

ċittadini jiġu infurmati dwar il-kwalità ta' 

dan l-ilma; 

(i) il-varar ta' kampanji biex iċ-

ċittadini jiġu infurmati dwar il-kwalità 

tajba tal-ilma tal-vit u biex titqajjem 

kuxjenza dwar l-eqreb punt deżinjat ta' 

riforniment; 

Or. en 

 


