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RETTIFIKA
għall-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew

adottata fit-tieni qari fis-17 ta' Marzu 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni

tar-Regolament 2008/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar standards ta' kwalità 
ambjentali fil-qasam tal-politika ta' l-ilma, li temenda d-Direttivi 82/176/KEE, 83/513/KEE,

84/156/KEE, 84/491/KEE, 86/280/KEE u 2000/60/KE

P6_TA-PROV(2008)0283

(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))
_____________________________________________________________________

Skond l-Artikolu 204a tar-Regoli ta’ Proċedura, il-pożizzjoni t'hawn fuq hija kkorreġuta kif ġej:

1. L-Artikolu li ġej huwa miżjud: 

Artikolu 8a
Proċedura tal-Kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 21(1) tad-
Direttiva 2000/60/KE.

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE, b' kont meħud għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu msemmi fl-Artikolu 5(6) tad- Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet 
xhur.

3. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) 
u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b' kont meħud għad-dispożizzjonijiet ta' l-
Artikolu 8 tagħha.
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2. Ir-referenzi għall-proċedura tal-kumitat huma kkorreġuti kif ġej:

a. L-Artikolu  3(5) jaqra kif ġej:

5. Il-Punt 3 ta' Parti B ta' l-Anness I għal din id-Direttiva jista' jiġi emendat skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 9(3) ta' din id-Direttiva.

b. L-Artikolu 4 (4) jaqra kif ġej:

4. Għandhom jiġu adottati linji gwida tekniċi għall-identifikazzjoni ta' żoni ta' taħlit 
skond il-proċedura regulartorja msemmija fl-Artikolu 9(2) ta' din id-Direttiva.

c. L-Artikolu 5 (6) jaqra kif ġej:

6. Għandhom jiġu adottati linji gwida tekniċi għall-istabbiliment ta' inventarji skond il-
proċedura regulatorja msemmija fl-Artikolu 9(2) ta' din id-Direttiva.

d. L-Anness I, Parti B, Punt 2, subparagrafu 2 jaqra kif ġej:

Madankollu, f'konformità mat-taqsima 1.3.4 ta' l-Anness V tad-Direttiva 2000/60/KE, 
l-Istati Membri jistgħu jintroduċu metodi ta' statistika, bħal kalkolu perċentwali, sabiex 
jiġi żgurat livell aċċettabbli ta' fiduċja u preċiżjoni għad-determinazzjoni ta' 
konformità ma' l-MAC-EQS. Jekk jagħmlu hekk, dawn il-metodi ta' statistika 
għandhom ikunu konformi mar-regoli dettaljati stabbiliti skond il-proċedura 
regolatorja msemmija fl-Artikolu 9(2) ta' din id-Direttiva. 

3. L-Anness I, Parti B, Punt 1, subparagrafu 2 jaqra kif ġej:

Il-kalkolu tal-medja aritmetika, il-metodu analitiku użat u fejn ma jkunx hemm ebda 
metodu analitiku adegwat li jissodisfa l-kriterji minimi ta' prestazzjoni, il-metodu ta' l-
applikazzjoni ta' EQS għandhom ikunu f'konformità ma' l-atti implimentattivi li tadotta 
speċifikazzjonijiet tekniċi għall-monitoraġġ kimiku u għall-kwalità tar-riżultati 
analitiċi skond id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.
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