
 

AM\1166481MT.docx  PE624.160v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

18.10.2018 A8-0288/206 

Emenda  206 

Miriam Dalli 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Rapport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (riformulazzjoni) 

(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 tilħaq l-istess għan u jenħtieġ li 

tipprovdi aċċess universali għal ilma bħal 

dan 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 meħtieġa kollha 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 

L-Istati Membri għandhom ikunu obbligati jipprovdu aċċess universali għall-ilma għal kulħadd fl-UE. 
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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 jiġi provdut aċċess universali 

għall-ilma maħsub għall-konsum mill-

bniedem. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta tal-Kummissjoni tintroduċi obbligi ġodda li ma jikkonċernawx il-kwalità tal-ilma tax-xorb. L-

Artikolu 13 jinkludi elementi soċjali relatati mal-aċċessibbiltà tal-ilma tax-xorb, li jirreferu direttament 

għall-gruppi vulnerabbli u emarġinati, li kienu ġew introdotti bħala tweġiba għall-Inizjattiva taċ-

Ċittadini Ewropej Right2Water (L-ilma huwa dritt) u għat-talba insistenti li d-dritt għall-ilma jiġi 

mnaqqax fid-dritt tal-Unjoni. Sabiex l-Artikolu 13 jibqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva, huwa 

essenzjali li t-titolu jiġi emendat sabiex jinkludi d-dimensjoni tal-aċċess għall-ilma. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 − paragrafu 1 

 
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. L-Istati Membri għandhom, 

mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 9 tad-

Direttiva 2000/60/KE, jieħdu l-miżuri 

kollha meħtieġa sabiex jipprovdu l-aċċess 

universali 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: 

(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 tal-persuni 

mingħajr aċċess, jew b'aċċess limitat, 

għall-ilma maħsub għall-konsum mill-

bniedem, inklużi l-gruppi vulnerabbli jew 

emarġinati, u r-raġunijiet għan-nuqqas ta' 

aċċess, il-valutazzjoni 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 man-

netwerk ta' distribuzzjoni, jew dwar mezzi 

alternattivi biex ikollhom aċċess għal ilma 

ta' dan it-tip; 

(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, għall-aċċess ħieles 

għall-ilma maħsub għall-konsum mill-

bniedem fi spazji pubbliċi, b'mod 

partikolari f'żoni fejn jgħaddu ħafna nies; 

dan għandu jsir fejn ikun teknikament 

fattibbli, b'mod li jkun proporzjonat għall-

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

kundizzjonijiet lokali speċifiċi, bħalma 
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huma l-klima u l-ġeografija; 

(c) il-promozzjoni tal-ilma maħsub 

għall-konsum mill-bniedem permezz ta' 

dawn li ġejjin: 

(c) il-promozzjoni tal-ilma maħsub 

għall-konsum mill-bniedem permezz ta' 

dawn li ġejjin: 

(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 

għolja tal-ilma tal-vit u biex titqajjem 

kuxjenza dwar l-eqreb punt ta' 

riforniment maħsub apposta għalhekk; 

(ii) it-tħeġġiġ tal-forniment ta' dan l-

ilma f'amministrazzjonijiet u f'binjiet 

pubbliċi; 

(ii) l-iżgurar tal-forniment bla ħlas ta' 

dan l-ilma fl-amministrazzjonijiet u fil-

binjiet pubbliċi, kif ukoll l-iskoraġġiment 

tal-użu tal-ilma fi fliexken tal-plastik jew 

f'kontenituri li jintużaw darba biss ġewwa 

tali amministrazzjonijiet u binjiet; 

(iii) it-tħeġġiġ tal-għoti b'xejn ta' ilma 

ta' dan it-tip f'ristoranti, f'kantins u 

f'servizzi ta' catering. 

(iii) it-tħeġġiġ tal-għoti b'xejn ta' ilma 

ta' dan it-tip lill-klijenti fir-ristoranti, fil-

kantins u fis-servizzi tal-catering. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-Istati Membri għandhom ikunu obbligati jipprovdu aċċess universali għall-ilma għal kulħadd fl-UE. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Meta l-obbligi stabbiliti f'dan l-

Artikolu jkunu jinkombu fuq l-

awtoritajiet pubbliċi lokali skont id-dritt 

nazzjonali, l-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li dawn l-awtoritajiet ikollhom il-

mezzi u r-riżorsi biex jiżguraw l-aċċess 

għall-ilma maħsub għall-konsum mill-

bniedem u li kwalunkwe miżura f'dak ir-

rigward tkun proporzjonata mal-

kapaċitajiet u d-daqs tan-netwerk ta' 

distribuzzjoni kkonċernat. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-Istati Membri għandhom ikunu obbligati jipprovdu aċċess universali għall-ilma għal kulħadd fl-UE. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 2b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2b. B'kunsiderazzjoni tad-data 

miġbura skont id-dispożizzjonijiet stipulati 

fil-punt (a) tal-Artikolu 15(1), il-

Kummissjoni għandha tikkollabora mal-

Istati Membri u mal-Bank Ewropew tal-

Investiment biex tappoġġa lil dawk il-

muniċipalitajiet fl-Unjoni li 

m'għandhomx il-kapital meħtieġ, sabiex 

dawn ikunu jistgħu jaċċessaw għajnuna 

teknika, finanzjament disponibbli tal-

Unjoni u self fuq terminu twil b'rata ta' 

imgħax preferenzjali, b'mod partikolari 

bl-għan li tinżamm u tiġġedded l-

infrastruttura tal-ilma sabiex jiġi żgurat 

il-forniment ta' ilma ta' kwalità għolja, u 

biex is-servizzi tal-ilma u tas-sanità jiġu 

estiżi għall-gruppi tal-popolazzjoni li 

huma vulnerabbli u emarġinati. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-Istati Membri għandhom ikunu obbligati jipprovdu aċċess universali għall-ilma għal kulħadd fl-UE. 

 


