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Emenda 29
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) It-tniġġis kimiku tal-ilma tal-wiċċ 
jippreżenta theddida għall-ambjent 
akkwatiku b’effetti bħal tossiċità akuta u 
kronika għall-organiżmi akkwatiċi, 
akkumulazzjoni fl-ekosistema u t-telf ta’ 
ħabitats u l-bijodiversità, kif ukoll theddida 
għas-saħħa tal-bniedem. Bħala prijorità, il-
kawżi tat-tniġġis għandhom jiġu 
identifikati u l-emissjonijiet għandhom jiġu 
trattati mis-sors, fil-mod l-aktar 
ekonomikament u ambjentalment effettiv.

(1) It-tniġġis kimiku tal-ilma tal-wiċċ 
jippreżenta theddida għall-ambjent 
akkwatiku b’effetti bħal tossiċità akuta u 
kronika għall-organiżmi akkwatiċi, 
akkumulazzjoni fl-ekosistema u t-telf ta’ 
ħabitats u l-bijodiversità, kif ukoll theddida 
għas-saħħa tal-bniedem. Bħala prijorità, il-
kawżi tat-tniġġis għandhom jiġu 
identifikati u, fejn possibbli, l-emissjonijiet 
għandhom jiġu trattati mis-sors, fil-mod l-
aktar ekonomikament u ambjentalment 
effettiv.

Or. it

Emenda 30
Carl Schlyter

Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Kif stabbilit fit-tieni sentenza tal-
Artikolu 191(2) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-
politika tal-Unjoni fuq l-ambjent għandha 
tkun ibbażata fuq il-prinċipju 
prekawzjonarju u fuq il-prinċipji li 
azzjonijiet preventivi għandhom jittieħdu, 
il-ħsara għall-ambjent trid, bħala 
prijorità, tkun ikkoreġuta fil-bidu u li 
minn iniġġes iħallas.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għar-reviżjoni tal-lista tas-sustanzi prijoritarji, huwa importanti li wieħed jenfasizza l-
Artikolu 191(2) li jistabbilixxi l-bażi għall-politika tal-Unjoni dwar l-ambjent – kif kien sar 
fil-premessa 2 tad-Direttiva dwar l-EQS. Ir-rapporteur għażel li jikkwota biss mill-Artikolu 
191(3) (simili għall-premessa 3 tad-direttiva dwar l-EQS) fl-emenda 1. Dan jintroduċi 
preġudizzju (u l-Artikolu 191(3) jirreferi biss għal kwistjonijiet li għandhom jiġu kkunsidrati u 
għalhekk huwa inqas rilevanti). Jew jiġu inklużi ż-żewġ referenzi flimkien, jew ma għandha 
tiġi inkluża l-ebda referenza.

Emenda 31
Esther de Lange

Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Waqt li tirrikonoxxi l-kontribut għas-
saħħa tal-bniedem tas-sustanzi 
farmaċewtiċi u fl-istess ħin tikkunsidra  t-
tniġġis tal-ilma u l-art bir-residwi tas-
sustanzi farmaċewtiċi bħala problema 
ambjentali emerġenti, il-Kummissjoni 
għandha, flimkien mal-Istati Membri u l-
partijiet interessati rilevanti, taħdem fuq 
strateġija tematika dwar is-sustanzi 
farmaċewtiċi sabiex tesplora l-opzjonijiet 
tal-miżuri tal-kontroll mis-sors.

Or. en

Emenda 32
Esther de Lange

Proposta għal direttiva
Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Attwalment it-trattament tal-ilma tal-
wiċċ huwa proċess ta’ spiża għolja: huwa 
meħtieġ li jiġi stimolat l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji ewlenin tal-ilma, li jippermettu 
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t-tisfija tal-ilma b’inqas spiża u iżjed 
effikaċi, bħal pereżempju l-
Kristallizzazzjoni tal-Iffriżar Ewtettika 
għall-ilma industrijali, bl-applikazzjoni 
tal-alga bentika għat-tnaqqis tan-
nutrijenti, u ċ-ċelloli mikrobjali tal-
karburanti għat-trattament tal-awrina.

Or. en

Emenda 33
Carl Schlyter

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma tistabbilixxi strateġija 
kontra t-tniġġis tal-ilma. Dik l-istrateġija 
tinvolvi l-identifikazzjoni tas-sustanzi ta’ 
prijorità fost dawk li jikkawżaw riskju 
sinifikanti lil jew permezz tal-ambjent 
akkwatiku fil-livell tal-Unjoni. Id-
Deċiżjoni Nru 2455/2001/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ 
Novembru 2001 li tistabbilixxi l-lista ta'
sostanzi prijoritarji fil-qasam tal-politika
tal-ilma tistabbilixxi l-ewwel lista ta’ 33 
sustanza jew gruppi ta’ sustanzi li ġew 
prijoritizzati fil-livell tal-Unjoni u li fil-
preżent huma inklużi fl-Anness X għad-
Direttiva 2000/60/KE.

(2) Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 
2000 li tistabilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma 
tistabbilixxi strateġija kontra t-tniġġis tal-
ilma u teħtieġ iżjed miżuri speċifiċi għall-
kontroll tat-tniġġis. Dik l-istrateġija 
tinvolvi l-identifikazzjoni tas-sustanzi ta’ 
prijorità fost dawk li jikkawżaw riskju 
sinifikanti lil jew permezz tal-ambjent 
akkwatiku fil-livell tal-Unjoni. Id-
Deċiżjoni Nru 2455/2001/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ 
Novembru 2001 li tistabbilixxi l-lista ta'
sustanzi prijoritarji fil-qasam tal-politika
tal-ilmatistabbilixxi l-ewwel lista ta’ 33 
sustanza jew gruppi ta’ sustanzi li ġew 
prijoritizzati fil-livell tal-Unjoni u li fil-
preżent huma inklużi fl-Anness X għad-
Direttiva 2000/60/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi mill-ġdid it-test mill-Premessa 5 tad-Direttiva tal-EQS. Huwa 
importanti li wieħed jiftakar li l-istess direttiva qafas dwar l-ilma teħtieġ ukoll iżjed miżuri 
speċifiċi għall-kontroll tat-tniġġis. Anke jekk bħala prijorità għandhom jittieħdu miżuri taħt 
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partijiet oħra ta’ leġiżlazzjoni (ara l-Premessa 6), ma tobbligax u m’għandhiex tobbliga lill-
Kummissjoni sabiex trendi obsoleti l-proposti għal miżuri ta’ kontroll tat-tniġġis fl-Artikolu 
16(6) u 16(8).

Emenda 34
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Skont l-Artikolu 191 tat-Trattat dwar
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, fit-
tħejjija tal-politika tagħha dwar l-
ambjent, l-Unjoni għandha tikkunsidra d-
dejta xjentifika u teknika disponibbli, il-
kundizzjonijiet ambjentali fir-reġjuni varji 
tal-Unjoni, il-benefiċċji u l-ispejjeż 
potenzjali ta’ azzjoni jew in-nuqqas ta’ 
azzjoni kif ukoll l-iżvilupp ekonomiku u 
soċjali tal-Unjoni b’mod ġenerali u l-
iżvilupp ibbilanċjat tar-reġjuni tagħha. 
Għandhom jiġu kkunsidrati fatturi 
xjentifiċi, ambjentali u soċjoekonomiċi, 
inklużi kunsiderazzjonijiet dwar is-saħħa 
tal-bniedem fl-iżvilupp ta’ politika 
kosteffettiva u proporzjonata dwar it-
tniġġis kimiku tal-ilmijiet tal-wiċċ, inkluż 
ir-reviżjoni tal-lista tas-sustanzi 
prijoritarji skont l-Artikolu 16(4) tad-
Direttiva 2000/60/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda mibnija fuq il-proposta tar-rapporteur, biż-żieda biss ta’ referenza għal 
kunsiderazzjonijiet dwar is-saħħa tal-bniedem. 

Emenda 35
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber
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Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Azzjonijiet biex jitnaqqas ir-rilaxx ta’ 
sustanzi li jniġġsu għandhom ikunu 
konformi mal-prinċipju ta' "min iniġġes 
iħallas". Għalhekk, ir-rilaxx għandu jiġu 
evitat saħansitra, kemm jista' jkun, mis-
sors immedjat u mhux biss meta s-
sustanzi jkunu diġà waslu fl-ilma tal-wiċċ.

Or. de

Emenda 36
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Kummissjoni mexxiet reviżjoni tal-
lista tas-sustanzi ta’ prijorità skont l-
Artikolu 16(4) tad-Direttiva 2000/60/KE u
l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2008/105/KE u
waslet għall-konklużjoni li huwa xieraq li 
temenda l-lista ta’ sustanzi ta’ prijorità billi 
tidentifika sustanzi ġodda għal azzjoni 
prijoritarja fil-livell tal-Unjoni, u 
tistabbilixxi EQS għalihom, u taġġorna 
skont il-progress xjentifiku l-EQS għal
ċertu sustanzi eżistenti, u tistabbilixxi l-
EQS tal-bijota għal ċerti sustanzi ta' 
prijorità eżistenti u ġodda.

(4) Il-Kummissjoni mexxiet reviżjoni tal-
lista tas-sustanzi ta’ prijorità skont l-
Artikolu 16(4) tad-Direttiva 2000/60/KE u
l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2008/105/KE u
waslet għall-konklużjoni li huwa xieraq li 
temenda l-lista ta’ sustanzi ta’ prijorità billi 
tidentifika sustanzi ġodda għal azzjoni 
prijoritarja fil-livell tal-Unjoni, u 
tistabbilixxi EQS għalihom, jew jitneħħew 
is-sustanzi eżistenti mil-lista u taġġorna 
skont il-progress xjentifiku l-EQS għal
ċerti sustanzi eżistenti, u tistabbilixxi l-
EQS tal-bijota għal ċerti sustanzi ta' 
prijorità eżistenti u ġodda.

Or. de

Emenda 37
Andrea Zanoni
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Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Sal-lum, l-Istati Membri sabu 
diffikultajiet kbar jimplimentaw id-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Dan huwa 
minnu, b’mod partikolari, fir-rigward tal-
kontroll tal-emissjonijiet tas-sustanzi ta’ 
prijorità fil-livell nazzjonali, b’mod 
partikolari fid-dawl tal-eliminizzazzjoni 
tal-emissjonijiet, kif mitlub għas-sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità. Għaldaqstant, trid 
tissaħħaħ il-koordinazzjoni mal-
istrumenti legali l-oħra Ewropej, permezz 
tat-twettiq ta’ miżuri ta' kontroll ġodda u 
xierqa.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipproponi premessa ġdida, bil-għan li jiġi ċċarat li huma l-miżuri meħtieġa fil-
livell Ewropew sabiex jintlaħqu l-objettivi tat-tnaqqis jew tal-eliminazzjoni tal-emissjonijiet 
fl-ilma.

Emenda 38
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Justas Vincas Paleckis, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith 
A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-reviżjoni tal-lista ta’ sustanzi ta’ 
prijorità ġiet appoġġjata minn 
konsultazzjoni estensiva mal-esperti mis-
servizzi tal-Kummissjoni, l-Istati Membri, 
il-partijiet interessati u l-Kumitat 
Xjentifiku dwar is-Saħħa u r-Riskji 
Ambjentali (SCHER).

(5) Ir-reviżjoni tal-lista ta’ sustanzi ta’ 
prijorità ġiet appoġġjata minn 
konsultazzjoni estensiva mal-esperti mis-
servizzi tal-Kummissjoni, l-Istati Membri, 
il-partijiet interessati u l-Kumitat 
Xjentifiku dwar is-Saħħa u r-Riskji 
Ambjentali (SCHER) u eżaminazzjoni bir-
reqqa tat-tossiċità tas-sustanzi u l-
okkorrenza tagħhom fl-UE.
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Emenda 39
Carl Schlyter

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ħafna atti tal-Unjoni ġew adottati mill-
adozzjoni tad-Direttiva 2000/60/KE, li 
jikkostitwixxu miżuri ta’ kontroll tal-
emissjonijiet skont l-Artikolu 16 ta' dik id-
Direttiva għal sustanzi ta' prijorità 
individwali. Barra minn hekk, ħafna miżuri 
ta’ protezzjoni ambjentali jaqgħu taħt il-
kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
oħra eżistenti tal-Unjoni. Għalhekk, 
għandha tingħata prijorità għall-
implimentazzjoni u r-reviżjoni tal-
istrumenti eżistenti minflok l-istabbiliment 
ta’ kontrolli ġodda. L-inklużjoni ta’ 
sustanza fl-Anness X għad-Direttiva 
2000/60/KE hija mingħajr ħsara għall-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 
ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq 
ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li 
jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 
79/117/KEE u 91/414/KEE.

(6) Ħafna atti tal-Unjoni ġew adottati mill-
adozzjoni tad-Direttiva 2000/60/KE, li 
jikkostitwixxu miżuri ta’ kontroll tal-
emissjonijiet skont l-Artikolu 16 ta' dik id-
Direttiva għal sustanzi ta' prijorità 
individwali. Barra minn hekk, ħafna miżuri
ta’ protezzjoni ambjentali jaqgħu taħt il-
kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
oħra eżistenti tal-Unjoni. Għalhekk, 
għandha tingħata prijorità għall-
implimentazzjoni, bl-applikazzjoni sħiħa
u, fejn ikun meħtieġ, ir-reviżjoni tad-
dispożizzjonijiet tal-istrumenti settorjali
eżistenti li jirregolaw is-sustanzi ta’ 
prijorità minflok l-istabbiliment ta’ 
kontrolli ġodda fil-kuntest tad-Direttiva 
2000/60/KE. Madankollu, dan jirrikjedi li 
l-azzjonijiet meħtieġa għall-ilħuq tal-
għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 16(1) tad-
Direttiva 2000/60/KE effettivament 
jittieħdu fil-kuntest ta’ dawk l-istrumenti 
eżistenti l-oħra tal-Unjoni. L-inklużjoni ta’ 
sustanza fl-Anness X għad-Direttiva 
2000/60/KE, jew ta’ dejta ta’ monitoraġġ 
li turi li huma meħtieġa miżuri 
addizzjonali fil-livell tal-UE, għalhekk 
għandha tistimola azzjoni xierqa ta’ 
segwitu taħt l-istrumenti korrispondenti 
tal-UE min-naħa tal-Kummissjoni u l-
Istati Membri mingħajr ħsara għall-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet u dawk 
l-istrumenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi ta’ prijorità attwali u proposti huma s-sustanzi kimiċi industrijali, il-pestiċidi, il-
bijoċidi, l-emissjonijiet industrijali jew is-sustanzi farmaċewtiċi. Dawn kollha huma 
amministrati rispettivament minn leġiżlazzjoni speċifika. Madankollu, id-dispożizzjonijiet tad-
direttiva qafas dwar l-ilma huma legalment ekwivalenti. Waqt li jagħmel sens li tingħata 
prijorità lit-teħid ta’ miżuri ta’ kontroll fl-atti speċifiċi, għandu jiġi żgurat li l-azzjoni 
neċessarja kif meħtieġ għal konformità mad-direttiva dwar l-ilma effettivament tittieħed 
f’dawn l-atti.

Emenda 40
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ħafna atti tal-Unjoni ġew adottati mill-
adozzjoni tad-Direttiva 2000/60/KE, li 
jikkostitwixxu miżuri ta’ kontroll tal-
emissjonijiet skont l-Artikolu 16 ta' dik id-
Direttiva għal sustanzi ta' prijorità 
individwali. Barra minn hekk, ħafna miżuri 
ta’ protezzjoni ambjentali jaqgħu taħt il-
kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
oħra eżistenti tal-Unjoni. Għalhekk, 
għandha tingħata prijorità għall-
implimentazzjoni u r-reviżjoni tal-
istrumenti eżistenti minflok l-istabbiliment 
ta’ kontrolli ġodda. L-inklużjoni ta’ 
sustanza fl-Anness X għad-
Direttiva 2000/60/KE hija mingħajr ħsara 
għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq 
ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li 
jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE 
u 91/414/KEE.

(6) Ħafna atti tal-Unjoni ġew adottati mill-
adozzjoni tad-Direttiva 2000/60/KE, li 
jikkostitwixxu miżuri ta’ kontroll tal-
emissjonijiet skont l-Artikolu 16 ta' dik id-
Direttiva għal sustanzi ta' prijorità 
individwali. Barra minn hekk, ħafna miżuri 
ta’ protezzjoni ambjentali diġà jaqgħu taħt 
il-kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
oħra eżistenti tal-Unjoni. Għalhekk, 
għandha tingħata prijorità għall-
implimentazzjoni u r-reviżjoni tal-
istrumenti eżistenti minflok l-istabbiliment 
ta’ kontrolli ġodda. L-inklużjoni ta’ 
sustanza fl-Anness X għad-
Direttiva 2000/60/KE ma għandhiex tmur 
kontra l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq 
ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li 
jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE 
u 91/414/KEE kif ukoll l-
awtorizzazzjonijiet li jirriżultaw minnhom.

Or. de
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Emenda 41
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ħafna atti tal-Unjoni ġew adottati mill-
adozzjoni tad-Direttiva 2000/60/KE, li 
jikkostitwixxu miżuri ta’ kontroll tal-
emissjonijiet skont l-Artikolu 16 ta' dik id-
Direttiva għal sustanzi ta' prijorità 
individwali. Barra minn hekk, ħafna miżuri 
ta’ protezzjoni ambjentali jaqgħu taħt il-
kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
oħra eżistenti tal-Unjoni. Għalhekk, 
għandha tingħata prijorità għall-
implimentazzjoni u r-reviżjoni tal-
istrumenti eżistenti minflok l-istabbiliment 
ta’ kontrolli ġodda. L-inklużjoni ta’ 
sustanza fl-Anness X għad-
Direttiva 2000/60/KE hija mingħajr ħsara 
għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-
suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti 
u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 
79/117/KEE u 91/414/KEE.

(6) Ħafna atti tal-Unjoni ġew adottati mill-
adozzjoni tad-Direttiva 2000/60/KE, li 
jikkostitwixxu miżuri ta’ kontroll tal-
emissjonijiet skont l-Artikolu 16 ta' dik id-
Direttiva għal sustanzi ta' prijorità 
individwali. Barra minn hekk, ħafna miżuri 
ta’ protezzjoni ambjentali jaqgħu taħt il-
kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
oħra eżistenti tal-Unjoni. Għalhekk, 
għandha tingħata prijorità għall-
implimentazzjoni u r-reviżjoni tal-
istrumenti eżistenti minflok l-istabbiliment 
ta’ kontrolli ġodda. Ir-rapport dwar ir-
riżultat tar-reviżjoni regolari tal-Anness X 
għad-Direttiva 2000/60/KE pprovduta fl-
Artikolu 16(4) ta’ dik id-Direttiva għandu 
jirrevedi l-miżuri adottati fil-livell tal-
Unjoni u fl-Istati Membri u jivvaluta jekk 
dawk il-miżuri jilħqux l-istandrads ta’ 
kwalità għas-sustanzi ta’ prijorità jew l-
għan tal-waqfien għas-sustanzi perikolużi 
ta’ prijorità. Il-Kummissjoni għandha 
takkumpanja dan ir-rapport, jekk ikun 
xieraq, bi proposti rilevanti dwar miżuri 
konkreti għall-ilħuq tal-istandards ta’ 
kwalità u l-għan tal-waqfien flimkien 
mal-iskedi taż-żmien intermedji. L-
inklużjoni ta’ sustanza fl-Anness X għad-
Direttiva 2000/60/KE hija mingħajr ħsara 
għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ 
Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li 
jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE 
u 91/414/KEE.

Or. en
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Emenda 42
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ħafna atti tal-Unjoni ġew adottati mill-
adozzjoni tad-Direttiva 2000/60/KE, li 
jikkostitwixxu miżuri ta’ kontroll tal-
emissjonijiet skont l-Artikolu 16 ta' dik id-
Direttiva għal sustanzi ta' prijorità 
individwali. Barra minn hekk, ħafna miżuri 
ta’ protezzjoni ambjentali jaqgħu taħt il-
kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
oħra eżistenti tal-Unjoni. Għalhekk, 
għandha tingħata prijorità għall-
implimentazzjoni u r-reviżjoni tal-
istrumenti eżistenti minflok l-istabbiliment 
ta’ kontrolli ġodda. L-inklużjoni ta’ 
sustanza fl-Anness X għad-Direttiva 
2000/60/KE hija mingħajr ħsara għall-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ 
Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li 
jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE 
u 91/414/KEE.

(6) Ħafna atti tal-Unjoni ġew adottati mill-
adozzjoni tad-Direttiva 2000/60/KE, li 
jikkostitwixxu miżuri ta’ kontroll tal-
emissjonijiet skont l-Artikolu 16 ta' dik id-
Direttiva għal sustanzi ta' prijorità 
individwali. Barra minn hekk, ħafna miżuri 
ta’ protezzjoni ambjentali jaqgħu taħt il-
kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
oħra eżistenti tal-Unjoni. Għalhekk, 
għandha tingħata prijorità għall-
implimentazzjoni u r-reviżjoni tal-
istrumenti eżistenti minflok l-istabbiliment 
ta’ kontrolli ġodda. Sabiex jinħoloq 
regolament legali koerenti u kkoordinat 
għal sustanzi ta’ prijorità perikolużi, 
huwa meħtieġ li jiġi ddeterminat liema 
miżuri huma relatati ma' liema stadju fiċ-
ċiklu tal-ħajja ta' sustanza u biex jiġi 
stabbilit li l-miżuri f’daqqa jwasslu għal 
titjib fl-ambjent li jista' jiġi vverifikat. L-
inklużjoni ta’ sustanza fl-Anness X għad-
Direttiva 2000/60/KE hija mingħajr ħsara 
għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ 
Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li 
jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE 
u 91/414/KEE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma hija maħsuba bħala miżuri ta' sigurtà fis-sors fil-qafas tal-
leġiżlazzjoni dwar il-kimiki u d-Direttiva dwar l-emissjonijiet industrijali. Jekk jiġi stabbilit 
ksur tal-istandards tal-kwalità ambjentali ta' rilevanza Ewropea, dan jindika l-ħtieġa għal 
miżuri addizzjonali għall-kontroll tal-emissjonijiet fis-sors u/jew it-titjib ta' metodi xjentifiċi. 
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Regolamenti oħra huma primarjament meħtieġa fil-qasam tal-Politika dwar il-Kimiki.

Emenda 43
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Julie Girling, Anja Weisgerber, Toine Manders, 
Rebecca Taylor

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ħafna atti tal-Unjoni ġew adottati mill-
adozzjoni tad-Direttiva 2000/60/KE, li 
jikkostitwixxu miżuri ta’ kontroll tal-
emissjonijiet skont l-Artikolu 16 ta' dik id-
Direttiva għal sustanzi ta' prijorità 
individwali. Barra minn hekk, ħafna miżuri 
ta’ protezzjoni ambjentali jaqgħu taħt il-
kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
oħra eżistenti tal-Unjoni. Għalhekk, 
għandha tingħata prijorità għall-
implimentazzjoni u r-reviżjoni tal-
istrumenti eżistenti minflok l-istabbiliment 
ta’ kontrolli ġodda. L-inklużjoni ta’ 
sustanza fl-Anness X għad-Direttiva 
2000/60/KE hija mingħajr ħsara għall-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ 
Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li 
jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE 
u 91/414/KEE.

(6) Ħafna atti tal-Unjoni ġew adottati mill-
adozzjoni tad-Direttiva 2000/60/KE, li 
jikkostitwixxu miżuri ta’ kontroll tal-
emissjonijiet skont l-Artikolu 16 ta' dik id-
Direttiva għal sustanzi ta' prijorità 
individwali. Barra minn hekk, ħafna miżuri 
ta’ protezzjoni ambjentali jaqgħu taħt il-
kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
oħra eżistenti tal-Unjoni. Għalhekk, 
għandha tingħata prijorità għall-
implimentazzjoni u r-reviżjoni tal-
istrumenti eżistenti minflok l-istabbiliment 
ta’ kontrolli ġodda.. Ikun xieraq li jiġi 
adottat approċċ ta’ politika konsistenti 
dwar is-sustanzi farmaċewtiċi, billi jiġu 
kkunsidrati l-implikazzjonijiet soċjetali u 
mediċi kollha, b’konsultazzjoni sħiħa 
mal-partijiet interessati rilevanti kollha. 
Għal dan il-għan, il-Kummissjoni se 
tipproduċi rapport bi proposti leġiżlattivi 
possibbli dwar l-effetti ambjentali tas-
sustanzi farmaċewtiċi għall-użu tal-
bniedem fl-ilmijiet u l-ħamrija, taħt id-
Direttiva 2010/84/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ 
Diċembru 2010 li temenda, rigward il-
farmakoviġilanza, id-Direttiva 
2011/83/KE dwar il-kodiċi Komunitarju 
relatat mal-prodotti mediċinali għall-użu 
tal-bniedem1 u r-Regolament (UE) Nru 
1235/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2010 li 
jemenda, fir-rigward tal-farmakoviġilanza 
tal-prodotti mediċinali għall-użu tal-
bniedem, ir-Regolament (KE) Nru 
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726/2004 li jistabbilixxi proċeduri 
Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-
sorveljanza ta’ prodotti mediċinali għall-
użu mill-bniedem u veterinarju u li 
jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini, u r-Regolament (KE) Nru 
1394/2007 dwar prodotti mediċinali ta’ 
terapija avvanzata2. L-inklużjoni ta’ 
sustanza fl-Anness X għad-Direttiva 
2000/60/KE hija mingħajr ħsara għall-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ 
Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li 
jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE 
u 91/414/KEE.

_______________
1 ĠU L 348, 31.12.2010, p. 74
2 ĠU L 348, 31.12.2010, p. 1

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni (DĠ SANCO) għadha kif bdiet investigazzjoni tal-impatt tas-sustanzi 
farmaċewtiċi fl-ambjent kif mitlub bil-leġiżlazzjoni farmaċewtika. Ir-rapport dwar ir-riżultati 
tal-investigazzjoni għandu joħroġ sal-aħħar tal-2012/il-bidu tal-2013. Huwa l-bidu xieraq 
sabiex jiġi determinat approċċ ta’ politika Ewropea koerenti dwar is-sustanzi farmaċewtiċi fl-
ambjent u, għalhekk, għandu jiġi mistenni.

Emenda 44
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ħafna atti tal-Unjoni ġew adottati mill-
adozzjoni tad-Direttiva 2000/60/KE, li 
jikkostitwixxu miżuri ta’ kontroll tal-
emissjonijiet skont l-Artikolu 16 ta' dik id-
Direttiva għal sustanzi ta' prijorità 
individwali. Barra minn hekk, ħafna miżuri 

(6) Ħafna atti tal-Unjoni ġew adottati mill-
adozzjoni tad-Direttiva 2000/60/KE, li 
jikkostitwixxu miżuri ta’ kontroll tal-
emissjonijiet skont l-Artikolu 16 ta' dik id-
Direttiva għal sustanzi ta' prijorità 
individwali. Barra minn hekk, ħafna miżuri 
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ta’ protezzjoni ambjentali jaqgħu taħt il-
kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
oħra eżistenti tal-Unjoni. Għalhekk, 
għandha tingħata prijorità għall-
implimentazzjoni u r-reviżjoni tal-
istrumenti eżistenti minflok l-istabbiliment 
ta’ kontrolli ġodda. L-inklużjoni ta’ 
sustanza fl-Anness X għad-Direttiva 
2000/60/KE hija mingħajr ħsara għall-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ 
Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li 
jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE 
u 91/414/KEE.

ta’ protezzjoni ambjentali jaqgħu taħt il-
kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni l-
oħra eżistenti tal-Unjoni. Għalhekk, 
għandha tingħata prijorità għall-
implimentazzjoni u r-reviżjoni tal-
istrumenti eżistenti minflok l-istabbiliment 
ta’ kontrolli ġodda. L-inklużjoni ta’ 
sustanza fl-Anness X għad-Direttiva 
2000/60/KE hija mingħajr ħsara għall-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ 
Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ 
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li 
jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE 
u 91/414/KEE. Barra minn hekk, 
għandha tiġi żgurata konsistenza mad-
deċiżjonijiet ta’ awtorizzazzjoni stabbiliti 
taħt ir-Regolament imsemmi hawn fuq 
dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti, b’mod partikolari 
rigward inkonsistenzi potenzjali f’każijiet 
fejn sustanzi huma identifikati bħala 
sustanzi perikolużi ta’ prijorità fl-Anness 
X tad-Direttiva 2000/60/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Twettqet skonnessjoni bejn ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u d-Direttiva Qafas dwar l-
Ilma (WFD), b’pestiċida awtorizzat (Quinoxyfen) li ġie identifikat bħala sustanza perikoluża 
ta’ prijorità. Fil-prattika l-identifikazzjoni tas-Sustanzi Perikolużi ta’ Prijorità (PHS) timplika 
l-eliminazzjoni gradwali tas-sustanza, bl-imminar tal-proċess ta’ awtorizzazzjoni speċifika 
tal-UE stabbilit taħt ir-Reg.1107/2009. Dan ir-Regolament jistabbilixxi skema stretta u 
komprensiva u jikkunsidra r-riskju ta’ sustanza għall-ilma b’mod iżjed eżawrjenti mill-WFD. 
Il-proċess ta’ reviżjoni tal-awtorizzazzjonijiet PPP huwa l-proċess tajjeb biex jiġi deċiż jekk 
sustanza għandhiex tkun fis-suq jew le. 

Emenda 45
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Premessa 6a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Billi l-iżjed mod effiċjenti sabiex l-
emissjonijiet, ir-rilaxx u t-telf ta’ dawk is-
sustanzi perikolużi ta’ prijorità li 
għadhom jiġu manifatturati jew jiġu 
impurtati fl-Unjoni jitwaqqfu jew 
jitneħħew gradwalment huwa li jiġu 
adottati miżuri tal-UE, il-Kummissjoni 
għandha tħejji proposti leġiżlattivi għall-
inklużjoni tas-sustanzi fil-lista tal-
kandidati REACH taħt ir-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ 
Diċembru 2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, il-
Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-
Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi 
(REACH), li jistabbilixxi Aġenzija 
Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda 
d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-
Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 793/93 
u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1488/94 kif ukoll id-Direttiva tal-Kunsill 
76/769/KEE u d-Direttivi tal-Kummissjoni 
91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 
2000/21/KE1, jew għar-restrizzjoni tal-
manifattura, il-kummerċjalizzazzjoni u l-
użu tas-sustanzi waħedhom jew f’taħlitiet 
jew oġġetti, skont kif xieraq. Għas-
sustanzi ta’ prijorità, il-miżuri tal-UE 
jistgħu jkunu wkoll l-iżjed kosteffiċjenti u 
l-Kummissjoni għandha tħejji proposti 
leġiżlattivi li jiżguraw, skont kif xieraq, l-
inklużjoni tas-sustanza fil-lista tal-
kandidati REACH jew ir-restrizzjoni tal-
manifattura, il-kummerċjalizzazzjoni u l-
użu.

_____________________
1 ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

Or. en

Emenda 46
Sabine Wils, João Ferreira
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Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Sabiex ikun hemm konsistenza mal-
għan li jitwaqqfu jew jitneħħew
gradwalment l-emissjonijiet tas-sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità, għandu jiġi 
stabbilit EQS interim, li jipprovdi inċentiv 
għal tnaqqis kontinwu għall-valuri tal-
isfond għas-sustanzi li jinħolqu b’mod 
naturali u żero għas-sustanzi sintetiċi 
magħmula mill-bniedem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa biss jekk l-istandards tal-kwalità ambjentali jitqiesu bħala punt ta’ referenza tal-
progress, dawn ikunu jistgħu jgħinu fl-ilħuq tal-waqfien ta’ dawn is-sustanzi perikolużi ħafna 
għall-ambjent akkwatiku.

Emenda 47
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc, Jo Leinen

Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Huwa meħtieġ livell għoli ta’ 
koordinazzjoni bejn il-Kumitat stabbilit 
bl-Artikolu 21(1) tad-Direttiva 
2000/60/KE u l-kumitati u l-korpi 
stabbiliti taħt il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ 
u leġiżlazzjoni eżistenti oħra tal-Unjoni 
dwar l-evalwazzjoni, il-valutazzjoni, l-
awtorizzazzjoni jew reviżjoni oħra ta’ 
sustanzi jew gruppi ta’ sustanzi rilevanti 
b’mod reċiproku. Koordinazzjoni bħal din 
għandha tiżgura evalwazzjoni adegwata 
tar-riskju għal jew permezz tal-ambjent 
akkwatiku sabiex jintlaħqu l-għanijiet 
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stabbiliti taħt l-Artikolu 4 tad-Direttiva 
2000/60/KE u l-introduzzjoni ta’ miżuri u 
kontrolli dwar ir-rilaxx, l-emissjonijiet u 
t-telf tas-sustanzi għat-tnaqqis ta’ dawk ir-
riskji skont il-leġiżlazzjoni rilevanti.

Or. en

(Ara l-Emenda 222 għall-Anness IIa (ġdid))

Emenda 48
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Huwa xieraq li tiġi żgurata 
koordinazzjoni aħjar bejn l-
implimentazzjoni tad-Direttiva Qafas 
dwar l-Ilma u r-Regolament (KE) Nru 
1907/2006. Għal dawk is-sustanzi inklużi 
fl-Anness XIV ta’ dan ir-regolament, il-
proċess ta’ applikazzjoni għal 
awtorizzazzjoni għandu jitlesta qabel 
kwalunkwe klassifikazzjoni bħala 
sustanza perikoluża ta’ prijorità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li tiġi żgurata koordinazzjoni bejn l-implimentazzjoni tal-WFD u r-REACH 
rigward l-istess sustanzi. B’mod iżjed speċifiku, fejn sustanza ta’ prijorità tiġi inkluża fl-
Anness XIV tar-REACH, m’għandhiex tiġi kkunsidrata għall-identifikazzjoni bħala sustanza 
perikoluża ta’ prijorità taħt il-WFD waqt li l-proċess ta’ applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
jkun għadu għaddej. Jidher ċar mill-Artikolu 60(2) tar-REACH li l-awtorizzazzjoni u l-miżuri 
mmexxija mill-WFD għandhom l-istess għan: li jindirizzaw ir-riskji li jinħolqu mir-rilaxx, l-
emissjonijiet u t-telf kollha ta’ dik is-sustanza. 

Emenda 49
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc
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Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sustanzi addizzjonali li jimponu riskju 
sinifikanti għal jew permezz tal-ambjent 
akkwatiku fil-livell tal-Unjoni ġew 
identifikati u prijoritizzati bl-użu tal-
approċċi speċifikati fl-Artikolu 16(2) tad-
Direttiva 2000/60/KE u jeħtieġ li jiżdiedu 
mal-lista tas-sustanzi ta’ prijorità. L-aħħar 
informazzjoni xjentifika u teknika 
disponibbli ġiet ikkunsidrata fid-
derivazzjoni tal-EQS għal dawn is-
sustanzi.

(8) Sustanzi addizzjonali li jimponu riskju 
sinifikanti għal jew permezz tal-ambjent 
akkwatiku fil-livell tal-Unjoni inklużi 
sustanzi farmaċewtiċi ġew identifikati u 
prijoritizzati bl-użu tal-approċċi speċifikati
fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 2000/60/KE
u jeħtieġ li jiżdiedu mal-lista tas-sustanzi 
ta’ prijorità. L-aħħar informazzjoni 
xjentifika u teknika disponibbli ġiet 
ikkunsidrata fid-derivazzjoni tal-EQS għal 
dawn is-sustanzi. Għad-derivazzjoni tal-
EQS fir-reviżjoni regolari tal-Anness X 
għad-Direttiva 2000/60/KE pprovdut fl-
Artikolu 16(4) ta’ dik id-Direttiva, 
għandhom jiġu kkunsidrati effetti ta’ 
kombinazzjoni.

Or. en

Emenda 50
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Dgħufija tal-istandards ta’ kwalità 
għas-sustanzi separati hija li 
tikkostitwixxi l-effett kombinat tas-
sustanzi preżenti fl-ambjent li huwa 
importanti għall-organiżmi esposti għas-
sustanzi. L-effett kombinat tas-sustanzi fl-
ambjent jista’ jkun iżjed gravi minn dak li 
huwa indikat mill-proporzjon tal-
konċentrazzjoni ta’ sustanza speċifika 
għal standard ta’ kwalità. Il-Kummissjoni 
għandha tesplora l-possibilitajiet sabiex 
ittejjeb id-Direttiva 2000/60/KE sabiex 
ikunu jistgħu jiġu indirizzati l-effetti 
kombinati fl-ambjent akkwatiku.
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Or. en

Emenda 51
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) It-tniġġis tal-ilmijiet u l-ħamrija bir-
residwi farmaċewtiċi hija problema 
ambjentali emerġenti. L-evalwazzjoni u l-
kontroll attwali tar-riskju għal jew 
permezz tal-ambjent akkwatiku tal-
prodotti mediċinali ma tipprovdix 
attenzjoni adegwata għall-għanijiet 
ambjentali tal-Unjoni. Studju li għaddej 
tal-Kummissjoni dwar ir-riskji tal-effetti 
ambjentali tal-prodotti mediċinali għandu 
għalhekk l-għan li jipprovdi analiżi tar-
rilevanza tal-qafas leġiżlattiv attwali u l-
effikaċja tiegħu għall-protezzjoni tal-
ambjent u s-saħħa tal-bniedem permezz 
tal-ambjent akkwatiku, u finalment 
identifikazzjoni ta’ miżuri possibbli sabiex 
tiġi indirizzata aħjar il-problema.

Or. en

Emenda 52
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Premessa 8b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) Din il-proposta għandha l-għan li 
tiżgura kwalità aħjar tal-ilma għal 
raġunijiet ta’ saħħa pubblika u 
bijodiversità. Is-sustanzi farmaċewtiċi li 
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ġew prijoritizzati jiġu identifikati 
minħabba riskju sinifikanti li joħolqu 
għal jew permezz tal-ambjent akkwatiku 
f’livell tal-Unjoni u mhux minħabba 
riskju għas-saħħa pubblika permezz tal-
konsum tal-bniedem.

Or. en

Emenda 53
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, 
Åsa Westlund, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Premessa 8c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8c) Il-miżuri ta’ kontroll li jistgħu 
jittieħdu mill-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw l-importanza terapewtika 
tas-sustanzi farmaċewtiċi u għandhom 
ikunu konformi mar-Regolament (UE) 
Nru 1235/2010 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2010 li 
jemenda, rigward il-farmakoviġilanza tal-
prodotti mediċinali għall-użu tal-bniedem, 
ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 li 
jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-
awtorizzazzjoni u s–superviżjoni tal-
prodotti mediċinali għall-użu tal-bniedem 
u dak veterinarju u li jistabbilixxi 
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, u r-
Regolament (KE) Nru 1394/2007 dwar 
prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata1

u d-Direttiva 2010/84/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ 
Diċembru 2010  li temenda, fir-rigward 
tal-farmakoviġilanza, id-Direttiva 
2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Unjoni 
relatat mal-prodotti mediċinali għall-użu 
mill-bniedem2. Dawn il-miżuri jistgħu 
jinkludu skemi ta’ teħid lura u ta’ 
tikkettar għas-sustanzi farmaċewtiċi li ma 
jintużawx.
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______________
1 ĠU L 348, 31.12.2010, p. 1
2 ĠU L 348, 31.12.2010, p. 74

Or. en

Emenda 54
Carl Schlyter

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Id-derivazzjoni tal-EQS għas-sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità normalment tinvolvi 
livelli ogħla ta’ inċertezza milli huwa l-każ 
għas-sustanzi ta’ prijorità, iżda l-EQS xorta 
jistabbilixxi parametru referenzjarju għall-
valutazzjoni tal-konformità mal-objettiv ta’ 
stat kimiku tajjeb tal-ilma tal-wiċċ, kif 
definit fl-Artikolu 2(24) u l-punti (ii) u (iii)
tal-Artikolu 4(1)(a) tad-
Direttiva 2000/60/KE. Madankollu, sabiex 
jiġi żgurat livell xieraq ta’ protezzjoni 
għall-ambjent u s-saħħa tal-bniedem, l-
għan aħħari għas-sustanzi perikolużi ta’ 
prijorità huwa l-waqfien jew l-
eliminazzjoni gradwali tal-emissjonijiet, ir-
rilaxxi u t-telf, kif stabbilit fl-Artikolu 
4(1)(a)(iv) tad-Direttiva 2000/60/KE.

(9) Id-derivazzjoni tal-EQS għas-sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità normalment tinvolvi 
livelli ogħla ta’ inċertezza milli huwa l-każ 
għas-sustanzi ta’ prijorità, iżda l-EQS xorta 
jistabbilixxi parametru referenzjarju għall-
valutazzjoni tal-konformità mal-objettiv ta’ 
stat kimiku tajjeb tal-ilma tal-wiċċ, kif 
definit fl-Artikolu 2(24) u l-punti (ii) u (iii)
tal-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva
2000/60/KE. Madankollu, sabiex jiġi 
żgurat livell xieraq ta’ protezzjoni għall-
ambjent u s-saħħa tal-bniedem, l-għan 
aħħari għas-sustanzi perikolużi ta’ prijorità 
huwa l-waqfien jew l-eliminazzjoni 
gradwali tal-emissjonijiet, ir-rilaxxi u t-telf, 
kif stabbilit fl-Artikolu 4(1)(a)(iv) tad-
Direttiva 2000/60/KE. Skont l-Artikolu 
16(6) tad-Direttiva 2000/60/KE, l-iskeda 
taż-żmien għall-ilħuq tal-waqfien jew l-
eliminazzjoni gradwali tar-rilaxxi, l-
emissjonijiet u t-telf tas-sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità m’għandhiex 
taqbeż l-20 sena wara d-deżinjazzjoni ta’ 
sustanza bħala sustanza perikoluża ta’ 
prijorità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tirreferi għal strumenti legali oħra għal miżuri ta’ kontroll (ara l-premessa 



AM\919170MT.doc 23/108 PE496.330v04-00

MT

6). Fil-fatt, m’għandhiex il-ħsieb li tipproponi l-ebda miżura ta’ kontroll fil-kuntest tal-WFD, 
iżda li tuża dawk l-istrumenti eżistenti. B’konformità mal-MEMO/12/59 tal-Kummissjoni 
dwar din il-proposta, għandu jiġi ċċarat li l-WFD jeħtieġ li l-emissjonijiet, ir-rilaxx u t-telf 
tas-sustanzi perikolużi ta' prijorità jiġu eliminati gradwalment fi żmien 20 sena mid-
deżinjazzjoni tagħhom bħala sustanzi perikolużi ta’ prijorità.

Emenda 55
Carl Schlyter

Proposta għal direttiva
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Fis-snin reċenti sar iżjed iffukar fuq 
l-effetti fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-
ambjent li jinħolqu mill-espożizzjoni għal 
ħafna sustanzi kimiċi differenti. Ir-rilaxx 
fl-ambjent waqt il-produzzjoni, it-trasport, 
l-użu jew ir-rimi ħafna drabi jinkludi 
numru kbir ta’ sustanzi kimiċi. Ir-
rekwiżiti tad-Direttiva 2000/60/KE sabiex 
il-korpi tal-ilma jilħqu stat kimiku tajjeb 
jirrikjedu ffukar mhux biss fuq il-
konċentrazzjoni tas-sustanzi kimiċi 
individwali iżda wkoll fuq l-effetti 
tagħhom meta jkunu kombinati. 
Għalhekk huwa xieraq li dan jiġi rifless 
fid-derivazzjoni tal-EQS.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-komunikazzjoni reċenti min-naħa tal-Kummissjoni dwar it-taħlitiet kimiċi enfasizzat ir-
rilevanza tat-taħlitiet ambjentali fil-kuntest tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. It-twaqqif tal-
EQS għandu jikkunsidra l-effetti tal-kombinazzjoni għall-prevenzjoni tas-sottovalutazzjoni 
sistematika tar-riskji.

Emenda 56
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta għal direttiva
Premessa 10a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Fis-snin reċenti sar iżjed iffukar fuq 
l-effetti fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-
ambjent li jinħolqu mill-espożizzjoni għal 
ħafna sustanzi kimiċi differenti. Ir-rilaxx 
fl-ambjent waqt il-produzzjoni, it-trasport, 
l-użu jew ir-rimi ħafna drabi jkun jinkludi 
numru kbir ta’ sustanzi kimiċi. Ir-
rekwiżiti tekniċi tad-Direttiva 2000/60/KE 
sabiex il-korpi tal-ilma jilħqu stat kimiku 
tajjeb jimplika ffukar mhux biss fuq il-
konċentrazzjoni ta’ sustanzi kimiċi 
individwali iżda wkoll fuq l-effetti 
tagħhom f’kombinazzjoni. Għalhekk 
huwa xieraq li dan jiġi rifless fid-
derivazzjoni tal-EQS.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-komunikazzjoni reċenti tal-COM dwar it-taħlitiet kimiċi tiċċara r-rilevanza tat-taħlitiet 
ambjentali fil-kuntest tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Kunsiderazzjoni rispettiva fid-
derivazzjoni tal-EQS innifsu tgħin fil-prevenzjoni tas-sottovalutazzjoni sistematika tar-riskji.

Emenda 57
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta għal direttiva
Premessa 10b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10b) L-elenkar ta’ sustanzi bħala 
sustanzi ta’ prijorità jew sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità huwa bbażat fost 
oħrajn fuq evalwazzjoni xjentifika tal-
proprjetajiet tas-sustanza. Sabiex jiġu 
salvagwardati l-integrità u l-kredibilità 
tal-proċess tal-elenkar, m’għandhomx 
jintużaw kwistjonijiet politiċi jew spejjeż 
assoċjati tal-miżuri sabiex jiġi prevenut li 
sustanza tiġi mniżżla bħala sustanza ta’ 
prijorità jew sustanza perikoluża ta’ 
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prijorità, iżda pjuttost għandhom jiġu 
indirizzati fl-istadju sussegwenti wara l-
elenkazzjoni ta’ sustanza jew grupp ta’ 
sustanzi partikolari.

Or. en

Emenda 58
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Is-sustanzi persistenti, 
bijoakkumulattivi u tossiċi (PBTs) u 
sustanzi oħra li jaġixxu bħall-PBTs jistgħu 
jinstabu għal deċennji fl-ambjent 
akkwatiku fil-livelli li jimponu riskju 
sinifikanti, anki jekk ikunu diġà ttieħdu 
miżuri estensivi għat-tnaqqis jew l-
eliminazzjoni tal-emissjonijiet. Uħud huma 
kapaċi wkoll li jinġarru għal distanzi twal u 
jinstabu tista’ tgħid kullimkien fl-ambjent. 
Ħafna mit-tali sustanzi huma fost is-
sustanzi perikolużi ta’ prijorità eżistenti u 
proposti u, minħabba li jinstabu 
kullimkien u jibqgħu fit-tul, uħud 
minnhom jeħtieġu kunsiderazzjoni 
speċjali fir-rigward tal-impatt tagħhom 
fuq il-preżentazzjoni tal-istat kimiku skont 
id-Direttiva 2000/60/KE u fir-rigward tar-
rekwiżiti ta’ monitoraġġ.

(12) Is-sustanzi persistenti, 
bijoakkumulattivi u tossiċi (PBTs) u 
sustanzi oħra perikolużi ta’ prijorità
jistgħu jinstabu għal deċennji fl-ambjent 
akkwatiku fil-livelli li jimponu riskju 
sinifikanti, minkejja li diġà ttieħdu miżuri 
estensivi fil-livell Ewropew għat-tnaqqis 
jew l-eliminazzjoni tal-emissjonijiet. Uħud 
huma kapaċi wkoll li jinġarru għal distanzi 
twal u jinstabu tista’ tgħid kullimkien fl-
ambjent. Ħafna mit-tali sustanzi huma fost 
is-sustanzi perikolużi ta’ prijorità eżistenti 
u proposti. F'każijiet rari biss, dawn is-
sustanzi jistgħu jitnaqqsu b'mod effettiv 
permezz ta' azzjonijiet fuq il-livell lokali 
jew reġjonali. Għal dawn is-sustanzi 
jinħtieġu sforzi internazzjonali biex 
jitnaqqsu fuq skala globali. Dawn is-
sustanzi għandhom jiġu kkunsidrati fir-
rigward tal-impatti fit-tul tagħhom fuq l-
ambjent, il-monitoraġġ tagħhom, l-
influwenza tagħhom fuq l-istat kimiku 
skont id-Direttiva 2000/60/KE u fir-
rigward tar-rekwiżiti ta’ monitoraġġ.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-klassifikazzjoni tas-sustanzi fil-gruppi tal-uPBTs mhix trasparenti. Id-distinzjoni bejn 
sustanzi ta' kategoriji differenti jeħtieġ li jkollha kriterji trasparenti u possibilitajiet li sustanzi 
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oħra jiġu klassifikati bħala li jinsabu kważi kullimkien. Fuq il-bażi tal-approċċ ikkombinat 
tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, dawn is-sustanzi, għalhekk, għandhom jiġu definiti mhux 
biss mill-proprjetajiet kimiċi u l-konċentrazzjonijiet tagħhom, iżda wkoll fuq il-bażi ta' kriterji 
ta' kontroll tal-emissjonijiet ta’ suċċess. 

Emenda 59
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari li ċerti pestiċidi li jinkludu 
aġenti kelanti bħala sinerġist essenzjali. 
Ċerti aġenti kelanti huma persistenti u 
jżidu l-mobilità tal-metalli tqal fil-
ħamrija. Iż-żieda tal-potenzjal tal-iskular 
tal-metalli tqal potenzjalment jista’ 
jwassal għal sitwazzjoni fejn it-tniġġis tal-
ilma ta’ taħt l-art jesponi gruppi ta’ 
popolazzjonijiet wiesgħa.

Or. en

Emenda 60
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Hemm bżonn ta’ mekkaniżmu ġdid 
biex jipprovdi lill-Kummissjoni 
b’informazzjoni ta’ monitoraġġ immirata 
ta’ kwalità għolja dwar il-konċentrazzjoni 
tas-sustanzi fl-ambjent akkwatiku, 
b’attenzjoni fuq sustanzi li jniġġsu u 
sustanzi emerġenti li għalihom id-dejta ta’ 
monitoraġġ disponibbli mhijiex ta’ kwalità 
biżżejjed għall-iskop ta' valutazzjoni tar-
riskju. Il-mekkaniżmu l-ġdid għandu 
jiffaċilita l-ġbir ta' dik l-informazzjoni 

(17) Hemm bżonn ta’ mekkaniżmu ġdid 
biex jipprovdi lill-Kummissjoni 
b’informazzjoni ta’ monitoraġġ immirata 
ta’ kwalità għolja dwar il-konċentrazzjoni 
tas-sustanzi fl-ambjent akkwatiku, 
b’attenzjoni fuq sustanzi li jniġġsu u 
sustanzi emerġenti li għalihom id-dejta ta’ 
monitoraġġ disponibbli mhijiex ta’ kwalità 
biżżejjed għall-iskop ta' valutazzjoni tar-
riskju. Il-mekkaniżmu l-ġdid għandu 
jiffaċilita l-ġbir ta' dik l-informazzjoni 
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matul il-baċini tax-xmajjar tal-Unjoni. 
Sabiex l-ispejjeż ta’ monitoraġġ jinżammu 
f'livelli raġonevoli, il-mekkaniżmu għandu 
jiffoka fuq numru limitat ta' sustanzi, 
inklużi temporanjament f'lista ta' 
sorveljanza, u numru limitat ta' siti ta' 
monitoraġġ, iżda jagħti dejta 
rappreżentattiva li hija xierqa għall-iskop 
tal-proċess ta’ prijoritizzazzjoni tal-Unjoni. 
Il-lista għandha tkun dinamika, sabiex 
twieġeb għal informazzjoni ġdida dwar ir-
riskji potenzjali imposti mis-sustanzi li 
jniġġsu emerġenti u tevita l-monitoraġġ ta' 
sustanzi għal aktar żmien minn dak 
neċessarju.

matul il-baċini tax-xmajjar tal-Unjoni. 
Sabiex l-ispejjeż ta’ monitoraġġ jinżammu 
f'livelli raġonevoli, iżda sabiex jiġi żgurat 
li l-monitoraġġ ikun effikaċi, il-
mekkaniżmu għandu jiffoka fuq sustanzi bi 
proprjetajiet ta’ periklu inerenti u 
pollutanti emerġenti, inklużi 
temporanjament f'lista ta' sorveljanza, u 
numru limitat ta' siti ta' monitoraġġ, iżda 
jagħti dejta rappreżentattiva li hija xierqa 
għall-iskop tal-proċess ta’ prijoritizzazzjoni 
tal-Unjoni. Il-lista għandha tkun dinamika, 
sabiex twieġeb għal informazzjoni ġdida 
dwar ir-riskji potenzjali imposti mis-
sustanzi li jniġġsu emerġenti u tevita l-
monitoraġġ ta' sustanzi għal aktar żmien 
minn dak neċessarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal għażla effikaċi tas-sustanzi rilevanti għal-lista ta’ sorveljanza għandu jiġi kkunsidrat il-
potenzjal ta’ periklu tagħhom.

Emenda 61
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Hemm bżonn ta’ mekkaniżmu ġdid 
biex jipprovdi lill-Kummissjoni 
b’informazzjoni ta’ monitoraġġ immirata 
ta’ kwalità għolja dwar il-konċentrazzjoni 
tas-sustanzi fl-ambjent akkwatiku, 
b’attenzjoni fuq sustanzi li jniġġsu u 
sustanzi emerġenti li għalihom id-dejta ta’ 
monitoraġġ disponibbli mhijiex ta’ kwalità 
biżżejjed għall-iskop ta' valutazzjoni tar-
riskju. Il-mekkaniżmu l-ġdid għandu 
jiffaċilita l-ġbir ta' dik l-informazzjoni 
matul il-baċini tax-xmajjar tal-Unjoni. 
Sabiex l-ispejjeż ta’ monitoraġġ jinżammu 

(17) Hemm bżonn ta’ mekkaniżmu ġdid 
biex jipprovdi lill-Kummissjoni 
b’informazzjoni ta’ monitoraġġ immirata 
ta’ kwalità għolja dwar il-konċentrazzjoni 
tas-sustanzi fl-ambjent akkwatiku, 
b’attenzjoni fuq sustanzi li jniġġsu u 
sustanzi emerġenti li għalihom id-dejta ta’ 
monitoraġġ disponibbli mhijiex ta’ kwalità 
biżżejjed għall-iskop ta' valutazzjoni tar-
riskju. Il-mekkaniżmu l-ġdid għandu 
jiffaċilita l-ġbir ta' dik l-informazzjoni
flimkien mad-dejta ta’ monitoraġġ mill-
programmi taħt l-Artikoli 5 u 8 tad-
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f'livelli raġonevoli, il-mekkaniżmu għandu 
jiffoka fuq numru limitat ta' sustanzi, 
inklużi temporanjament f'lista ta' 
sorveljanza, u numru limitat ta' siti ta' 
monitoraġġ, iżda jagħti dejta 
rappreżentattiva li hija xierqa għall-iskop 
tal-proċess ta’ prijoritizzazzjoni tal-Unjoni. 
Il-lista għandha tkun dinamika, sabiex 
twieġeb għal informazzjoni ġdida dwar ir-
riskji potenzjali imposti mis-sustanzi li 
jniġġsu emerġenti u tevita l-monitoraġġ ta' 
sustanzi għal aktar żmien minn dak 
neċessarju.

Direttiva 2000/60/KE matul il-baċini tax-
xmajjar tal-Unjoni. Sabiex l-ispejjeż ta’ 
monitoraġġ jinżammu f'livelli raġonevoli, 
il-mekkaniżmu għandu jiffoka fuq numru 
limitat ta' sustanzi, inklużi temporanjament 
f'lista ta' sorveljanza, u numru limitat ta' siti 
ta' monitoraġġ, iżda jagħti dejta 
rappreżentattiva li hija xierqa għall-iskop 
tal-proċess ta’ prijoritizzazzjoni tal-Unjoni. 
Il-lista għandha tkun dinamika, sabiex 
twieġeb għal informazzjoni ġdida dwar ir-
riskji potenzjali imposti mis-sustanzi li 
jniġġsu emerġenti u tevita l-monitoraġġ ta' 
sustanzi għal aktar żmien minn dak 
neċessarju. Il-validità tal-lista għandha 
tiġi limitata għal perjodu ta’ żmien 
speċifiku. Abbażi tar-riżultati miksuba 
mill-Istati Membri u l-kriterji predefiniti, 
il-Kummissjoni għandha tiġġustifika lill-
partijiet interessati kkonċernati l-
monitoraġġ kontinwu tas-sustanza għal 
kull 12-il xahar minn hemm ’il quddiem 
waqt li s-sustanza tinżamm fil-lista. Is-
sustanza għandha titneħħa mil-lista ta’ 
sorveljanza jekk il-valutazzjoni tar-riskju 
b’konformità mal-Artikolu 16(2) tad-
Direttiva 2000/60/KE tikkonferma li s-
sustanza ma tkunx ta’ riskju sinifikanti 
fil-livell tal-Unjoni għal jew permezz tal-
ambjent akkwatiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 5 u l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2000/60 diġà jipprovdu informazzjoni prezzjuża 
dwar l-istat ekoloġiku u kimiku tal-ilmijiet tal-UE bħala riżultat tal-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri u l-partijiet interessati u għandha tintuża b’mod kumplimentari għall-informazzjoni 
ġġenerata taħt il-lista ta’ sorveljanza. Għandu jkun hemm proċess ċar, ġustifikabbli u 
trasparenti għad-determinazzjoni ta’ liema sustanzi għandhom jibgħu fuq il-lista ta’ 
sorveljanza. Għandu jkun hemm ukoll il-possibilità li sustanzi jitneħħew jekk il-valutazzjoni 
tar-riskju jiġġustifika dan.

Emenda 62
Rebecca Taylor
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Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Hemm bżonn ta’ mekkaniżmu ġdid 
biex jipprovdi lill-Kummissjoni 
b’informazzjoni ta’ monitoraġġ immirata 
ta’ kwalità għolja dwar il-konċentrazzjoni 
tas-sustanzi fl-ambjent akkwatiku, 
b’attenzjoni fuq sustanzi li jniġġsu u 
sustanzi emerġenti li għalihom id-dejta ta’ 
monitoraġġ disponibbli mhijiex ta’ kwalità 
biżżejjed għall-iskop ta' valutazzjoni tar-
riskju. Il-mekkaniżmu l-ġdid għandu 
jiffaċilita l-ġbir ta' dik l-informazzjoni 
matul il-baċini tax-xmajjar tal-Unjoni. 
Sabiex l-ispejjeż ta’ monitoraġġ jinżammu 
f'livelli raġonevoli, il-mekkaniżmu għandu 
jiffoka fuq numru limitat ta' sustanzi, 
inklużi temporanjament f'lista ta' 
sorveljanza, u numru limitat ta' siti ta' 
monitoraġġ, iżda jagħti dejta 
rappreżentattiva li hija xierqa għall-iskop 
tal-proċess ta’ prijoritizzazzjoni tal-
Unjoni.. Il-lista għandha tkun dinamika, 
sabiex twieġeb għal informazzjoni ġdida 
dwar ir-riskji potenzjali imposti mis-
sustanzi li jniġġsu emerġenti u tevita l-
monitoraġġ ta' sustanzi għal aktar żmien 
minn dak neċessarju.

(17) Hemm bżonn ta’ mekkaniżmu ġdid 
biex jipprovdi lill-Kummissjoni 
b’informazzjoni ta’ monitoraġġ immirata 
ta’ kwalità għolja dwar il-konċentrazzjoni 
tas-sustanzi fl-ambjent akkwatiku, 
b’attenzjoni fuq sustanzi li jniġġsu u 
sustanzi emerġenti li għalihom id-dejta ta’ 
monitoraġġ disponibbli mhijiex ta’ kwalità 
biżżejjed għall-iskop ta' valutazzjoni tar-
riskju. Il-mekkaniżmu l-ġdid għandu 
jiffaċilita l-ġbir ta' dik l-informazzjoni 
matul il-baċini tax-xmajjar tal-Unjoni. 
Sabiex l-ispejjeż ta’ monitoraġġ jinżammu 
f'livelli raġonevoli, il-mekkaniżmu għandu 
jiffoka fuq numru limitat ta' sustanzi, 
inklużi temporanjament f'lista ta' 
sorveljanza, u numru limitat ta' siti ta' 
monitoraġġ, iżda jagħti dejta 
rappreżentattiva li hija xierqa għall-iskop 
tal-proċess ta’ prijoritizzazzjoni tal-Unjoni. 
Il-lista għandha tkun dinamika, sabiex 
twieġeb għal informazzjoni ġdida dwar ir-
riskji potenzjali imposti mis-sustanzi li 
jniġġsu emerġenti u tevita l-monitoraġġ ta' 
sustanzi għal aktar żmien minn dak 
neċessarju. Minħabba t-tħassib imqajjem 
rigward id-Diclofenac, il-17beta-estradiol 
u l-17alfa-etinilestradiol, il-Kummissjoni 
hija mitluba li tipprijoritizza t-twettiq ta’ 
valutazzjoni xjentifika ta’ dawn it-tliet 
sustanzi bil-għan li tinkludihom f’lista ta’ 
sorveljanza, jekk dik il-valutazzjoni 
tiġġustifika inklużjoni. Kwalunkwe 
valutazzjoni ta’ dawn it-tliet sustanzi 
għandha tinkludi l-impatt ekonomiku u 
soċjetali potenzjali tal-monitoraġġ u r-
restrizzjoni tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-theddida tat-tliet sustanzi mediċinali għadha mhijiex ċara u għadha qed tiġi diskussa u 
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waqt li attwalment ma hemmx dejta biżżejjed sabiex tiġi ġġustifikata l-inklużjoni tagħhom fil-
lista ta’ sustanzi ta’ prijorità, hemm tħassib biżżejjed sabiex jiġu prijoritizzati għal inklużjoni 
possibbli fil-lista ta’ sorveljanza. L-impatt tar-restrizzjoni tagħhom jeħtieġ li jiġi vvalutat bis-
sħiħ.  Pereżempju, ir-restrizzjoni tal-17beta-estradiol tista’ tillimita l-produzzjoni tal-
kontraċettivi orali u jkollha impatt negattiv fuq is-saħħa pubblika.

Emenda 63
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Il-lista ta’ sorveljanza għandha 
tippermetti monitoraġġ xieraq tal-
preżenza ta’ sustanzi fl-ilma tal-wiċċ u 
tippermetti li titwettaq valutazzjoni tar-
riskji qawwija, ibbażata fuq metodoloġija 
aċċettata b’mod wiesgħa u validata u fuq 
dejta xjentifika minn studji avvanzati, 
b’kunsiderazzjoni tal-progress tekniku u 
xjentifiku u ta’ linji gwida stabbiliti fuq 
livell internazzjonali (bħal OECD, GLP).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġenerazzjoni ta’ dejta xjentifika ġdida skont l-istandards u l-linji gwida l-iżjed reċenti tista’ 
tippermetti fehim aħjar tar-riskju reali għall-ambjent. Ħafna sustanzi jistgħu jibbenefikaw 
minn iktar skrutinju qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar l-inklużjoni potenzjali tagħhom fil-lista. 
Għalhekk, il-proċess ta’ valutazzjoni għandu jkun sod mil-lat metodoloġiku, jiġifieri jkun 
aċċettat b’mod wiesgħa.

Emenda 64
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Bl-adozzjoni ta’ din il-proposta u s-
sottomissjoni tar-rapport tagħha lill-

(19) Bl-adozzjoni ta’ din il-proposta u s-
sottomissjoni tar-rapport tagħha lill-
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Parlament Ewropew u lill-Kunsill, il-
Kummissjoni kkompletat l-ewwel reviżjoni 
tagħha tal-lista ta’ Sustanzi ta’ Prijorità kif 
meħtieġ bl-Artikolu 8 tad-
Direttiva 2008/105/KE. Din inkludiet 
reviżjoni tas-sustanzi fl-Anness III għal 
dik id-Direttiva, li uħud minnhom ġew 
identifikati għall-prijoritizzazzjoni. Fil-
preżent ma hemmx biżżejjed evidenza biex 
jiġu prijoritizzati s-sustanzi l-oħra. Il-
possibbiltà li informazzjoni ġdida dwar 
dawk is-sustanzi tista’ ssir disponibbli 
jfisser li dawn mhumiex esklużi mir-
reviżjoni fil-ġejjieni, bħalma huwa minnu 
għas-sustanzi l-oħra meqjusin mhux 
prijoritizzati fir-reviżjoni preżenti. 
Għalhekk, l-Anness III għad-
Direttiva 2008/105/KE skada u għandu jiġi 
revokat. L-Artikolu 8 ta’ dik id-Direttiva 
għandu jiġi emendat kif xieraq, ukoll 
rigward id-data ta’ rapportar lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Parlament Ewropew u lill-Kunsill, il-
Kummissjoni kkompletat l-ewwel reviżjoni 
tagħha tal-lista ta’ Sustanzi ta’ Prijorità kif 
meħtieġ bl-Artikolu 8 tad-Direttiva 
2008/105/KE. Din inkludiet reviżjoni tas-
sustanzi fl-Anness III għal dik id-
Direttiva, li wħud minnhom ġew 
identifikati għall-prijoritizzazzjoni. Il-
possibbiltà li informazzjoni ġdida dwar 
dawk is-sustanzi tista’ ssir disponibbli 
jfisser li dawn mhumiex esklużi mir-
reviżjoni fil-ġejjieni, bħalma huwa minnu 
għas-sustanzi l-oħra meqjusin iżda mhux 
prijoritizzati fir-reviżjoni preżenti. 
Għalhekk, l-Anness III għad-Direttiva 
2008/105/KE skada u għandu jiġi revokat.
L-Artikolu 8 ta’ dik id-Direttiva għandu 
jiġi emendat kif xieraq, ukoll rigward id-
data ta’ rapportar lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 65
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emendat

(21) Barra minn hekk, sabiex ittejjeb il-
bażi tal-informazzjoni għall-
identifikazzjoni fil-futur ta’ sustanzi ta’ 
prijorità, b’mod partikolari fir-rigward tas-
sustanzi li jniġġsu emerġenti, is-setgħa li 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni 
sabiex tfassal lista ta’ sorveljanza. Huwa 
ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-livell 

(21) Barra minn hekk, sabiex ittejjeb il-
bażi tal-informazzjoni għall-
identifikazzjoni fil-futur ta’ sustanzi ta’ 
prijorità, b’mod partikolari fir-rigward tas-
sustanzi li jniġġsu emerġenti, is-setgħa li 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni 
sabiex tfassal lista ta’ sorveljanza. Huwa 
ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti tal-Istati Membri, tal-industriji 
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tal-esperti. interessati u tal-NGOs li jippromwovu l-
protezzjoni tal-ambjent.

Or. it

Emenda 66
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Barra minn hekk, sabiex ittejjeb il-
bażi tal-informazzjoni għall-
identifikazzjoni fil-futur ta’ sustanzi ta’ 
prijorità, b’mod partikolari fir-rigward tas-
sustanzi li jniġġsu emerġenti, is-setgħa li 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni 
sabiex tfassal lista ta’ sorveljanza. Huwa 
ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti.

(21) Barra minn hekk, sabiex ittejjeb il-
bażi tal-informazzjoni għall-
identifikazzjoni fil-futur ta’ sustanzi ta’ 
prijorità, b’mod partikolari fir-rigward tas-
sustanzi li jniġġsu emerġenti, is-setgħa li 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni 
sabiex tfassal lista ta’ sorveljanza. Huwa 
ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa mal-
partijiet interessati rilevanti kollha matul 
ix-xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-
livell tal-esperti.

Or. en

Emenda 67
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Barra minn hekk, sabiex ittejjeb il-
bażi tal-informazzjoni għall-
identifikazzjoni fil-futur ta’ sustanzi ta’ 
prijorità, b’mod partikolari fir-rigward tas-
sustanzi li jniġġsu emerġenti, is-setgħa li 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 

(21) Barra minn hekk, sabiex ittejjeb il-
bażi tal-informazzjoni għall-
identifikazzjoni fil-futur ta’ sustanzi ta’ 
prijorità, b’mod partikolari fir-rigward tas-
sustanzi li jniġġsu emerġenti, is-setgħa li 
tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
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dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni 
sabiex tfassal lista ta’ sorveljanza. Huwa 
ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti.

dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni 
sabiex tfassal lista ta’ sorveljanza. Huwa 
ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa mal-
partijiet interessati rilevanti kollha matul 
ix-xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-
livell tal-esperti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-partijiet interessati kollha għandu jkollhom l-opportunità li jagħtu kummenti u kontribut 
waqt li l-Kummissjoni tfassal il-lista ta’ sorveljanza.

Emenda 68
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex tiżgura kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, tal-metodi ta’ monitoraġġ użati 
għall-monitoraġġ tas-sustanzi fuq il-lista 
ta’ sorveljanza u tal-formats ta’ rapportar 
għar-rapportar lill-Kummissjoni tad-dejta u 
l-informazzjoni ta’ monitoraġġ, għandhom 
jiġu konferiti setgħat ta’ implimentazzjoni 
lill-Kummissjoni. Dawn is-setgħat 
għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u 
l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni.

(23) Sabiex tiżgura kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, tal-metodi ta’ monitoraġġ u 
dawk analitiċi validati skont id-Direttiva 
2009/90/KE użati għall-monitoraġġ tas-
sustanzi fuq il-lista ta’ sorveljanza u tal-
formats ta’ rapportar għar-rapportar lill-
Kummissjoni tad-dejta u l-informazzjoni 
ta’ monitoraġġ, għandhom jiġu konferiti 
setgħat ta’ implimentazzjoni lill-
Kummissjoni. Dawn is-setgħat għandhom 
jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE)
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li 
jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati 
Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni 
tas-setgħat ta’ implimentazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara li għandhom jiġu żviluppati metodi analitiċi validati uniformi.

Emenda 69
Carl Schlyter

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Minħabba li l-objettiv ta’ din id-
Direttiva, jiġifieri l-kisba ta’ stat kimiku 
tajjeb tal-ilma tal-wiċċ billi jiġu stabbiliti 
EQS għas-sustanzi ta’ prijorità u ċerti 
sustanzi oħra li jniġġsu, ma jistax jintlaħaq 
b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u 
jista’ għalhekk, permezz taż-żamma tal-
istess livell ta’ protezzjoni tal-ilma tal-wiċċ 
mal-Unjoni, jintlaħaq aħjar fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont 
il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li huwa neċessarju sabiex 
jintlaħaq dak l-objettiv.

(24) Minħabba li l-objettiv ta’ din id-
Direttiva, jiġifieri l-kisba ta’ stat kimiku 
tajjeb tal-ilma tal-wiċċ billi jiġu stabbiliti 
EQS għas-sustanzi ta’ prijorità u ċerti 
sustanzi oħra li jniġġsu, ma jistax jintlaħaq 
b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u 
jista’ għalhekk, permezz taż-żamma tal-
istess livell ta’ protezzjoni tal-ilma tal-wiċċ 
mal-Unjoni, jintlaħaq aħjar fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni għandha tadotta miżuri,
fejn ikun meħtieġ, skont il-prinċipju ta' 
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-
prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit 
f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx 
lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex
jintlaħaq dak l-objettiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi ta’ prijorità huma sustanzi li għalihom ikun intwera riskju sinifikanti fil-livell tal-
UE. Fi kliem ieħor, il-konċentrazzjonijiet ta’ dawn is-sustanzi jaqbżu l-EQS. 
B’kunsiderazzjoni ta’ dan, ikunu meħtieġa miżuri ta’ kontroll tat-tniġġis. Għandu jkun 
obbligu tal-Unjoni li tadotta miżuri, fejn ikunu meħtieġa fil-livell tal-UE, u mhux biss dritt li 
tagħmel dan.

Emenda 70
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 1
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Direttiva 2000/60/KE
Artikolu 16 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Anness X għad-Direttiva 2000/60/KE 
huwa mibdul bit-test stabbilit fl-Anness I 
għal din id-Direttiva.

Id-Direttiva 2000/60/KE hija emendata kif 
ġej:

- L-Anness X huwa mibdul bit-test 
stabbilit fl-Anness I ta’ din id-Direttiva.
- Il-paragrafu li ġej qed jiżdied mal-
Artikolu 16:
‘3a.  “Sustanza ta’ prijorità” li hija 
inkluża wkoll fl-Anness XIV tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 
m’għandhiex titqies għall-identifikazzjoni 
bħala “sustanza perikoluża ta’ prijorità” 
(PHS) sakemm tasal id-data sunset 
indikata fl-annotazzjoni rilevanti għall-
Anness XIV jew sad-data meta d-deċiżjoni 
tal-Kummissjoni rilevanti għal-dik l-
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
partikolari tiġi ppubblikata, jekk dik id-
data ta’ pubblikazzjoni ma tkunx 
preċedenti għad-data sunset.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa li tiġi żgurata koordinazzjoni aħjar bejn l-implimentazzjoni tal-WFD u r-
REACH rigward l-istess sustanzi. B’mod iżjed speċifiku, fejn “sustanza ta’ prijorità” (PS) tiġi 
inkluża fl-Anness XIV ta’ REACH, m’għandhiex tiġi kkunsidrata għall-identifikazzjoni bħala 
“sustanza perikoluża ta’ prijorità” (PHS) taħt il-WFD waqt li l-proċess ta’ applikazzjoni 
għall-awtorizzazzjoni jkun għadu għaddej.

Emenda 71
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 1
Direttiva 2000/60/KE
Anness VIII – punt 12a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Anness X għad-Direttiva 2000/60/KE
huwa mibdul bit-test stabbilit fl-Anness I 
għal din id-Direttiva.

Id-Direttiva 2000/60/KE hija emendata kif 
ġej:

- L-Anness X huwa mibdul bit-test 
stabbilit fl-Anness I għal din id-Direttiva.
- Il-punt li ġej qed jiżdied mal-Anness 
VIII:
‘12a. Aġenti kelanti persistenti u l-
komposti tagħhom.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aġenti kelanti jintużaw b’mod wiesgħa fi proċessi u prodotti industrijali varji, pereżemju l-
pestiċidi fejn l-aġent kelanti jintuża sabiex jaġixxi bħala sinerġist essenzjali bil-formazzjoni 
ta’ kumplessi-joniċi tal-metall u għalhekk itejjeb l-effikaċja tal-ingredjent attiv. Ċerti aġenti 
kelanti bħall-EDTA huma persistenti u jżidu l-mobilità tal-metalli tqal fil-ħamrija. Iż-żieda fil-
potenzjal tal-iskular tal-metalli tqal tista’ tikkawża t-tniġġis tal-ilma ta’ taħt l-art u tesponi 
gruppi wiesgħa ta’ popolazzjoni permezz tal-ambjent akkwatiku.

Emenda 72
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 2 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘Livell naturali tal-isfond’ tfisser il-
kompożizzjoni naturali tal-ilma safi li hija 
karatterizzata minn fatturi ambjentali 
(ħamrija, struttura, fatturi ġeokimiċi u 
fatturi oħra naturali bħall-vulkaniżmu, 
nirien naturali eċċ.).

Or. en
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Emenda 73
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 1 ta’ din id-Direttiva u l-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2000/60/KE, l-
Istati Membri għandhom japplikaw l-EQS 
stabbiliti fil-Parti A tal-Anness I għal din 
id-Direttiva fil-korpi tal-ilma tal-wiċċ.

Skont l-Artikolu 1 ta’ din id-Direttiva u l-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2000/60/KE, l-
Istati Membri għandhom japplikaw l-EQS 
stabbiliti fil-Parti A tal-Anness I għal din 
id-Direttiva fil-korpi tal-ilma tal-wiċċ.
Għas-sustanzi nnumerati 2, 5, 15, 20, 22, 
23, 28, u 34 sa 48, l-EQS għandu japplika 
bħala “valuri ta’ monitoraġġ”. Mill-2021 
l-Istati Membri għandhom jittrasformaw 
dawn il-“valuri ta’ monitoraġġ” f’EQS, 
skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 
2000/60/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jiġu pprovduti perjodi tranżitorji għall-implimentazzjoni li torbot ta’ EQS 
ġdid u għall-implimentazzjoni ta’ EQS rivedut tas-sustanzi ta’ prijorità eżistenti. Inkella, ikun 
inevitabbli li jkun hemm kunflitti mar-rekwiżiti tal-Artikolu 4 (“Għanijiet ambjentali”) tad-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Pereżempju, f’ħafna każijiet id-determinazzjoni ta’ EQS ġdid 
mingħajr perjodi tranżitorji jista’ jikser il-projbizzjoni tad-deterjorament tal-Artikolu 4(5) 
WFD – fejn il-konsegwenza tkun l-użu ta’ projbizzjonijiet u restrizzjonijiet.

Emenda 74
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-1 ta’ Jannar 2015 l-Istati Membri 
għandhom japplikaw il-valuri tal-EQS 
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għas-sustanzi perikolużi ta’ prijorità 
stabbiliti fil-Parti A tal-Anness I għal din 
id-Direttiva fil-korpi tal-ilma tal-wiċċ, 
imnaqqsa bil-fatturi li ġejjin jew tal-inqas 
fil-livell ta' ditezzjoni bil-kundizzjoni li 
tintuża teknoloġija tal-kejl li tkun 
disponibbli fil-pront:
a) Mit-22 ta’ Diċembru 2015 b’fattur ta’ 
riduzzjoni ta’ 10;
b) Mill-20 ta’ Diċembru 2021 b’fattur ta’ 
riduzzjoni ta’ 20;
c) Mit-22 ta’ Diċembru 2027 b’fattur ta’ 
100.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura li l-EQS għas-sustanzi perikolużi ta’ prijorità jkun konsistenti ma’ i) l-
għan ġenerali tal-WFD għall-waqfien jew l-eliminazzjoni gradwali tal-emissjonijiet ta’ 
sustanzi bħal dawn u għall-ilħuq konċentrazzjonijiet li jqarrbu ż-żero għas-sustanzi li 
jinħolqu b’mod naturali fl-ambjent marittimu u ii) l-inċertezza fit-twaqqif ta’ limiti massimi 
għas-sustanzi bi proprjetajiet perikolużi, bħall-PBTs jew il-potenzjal tat-taħwid tal-
endokrina.

Emenda 75
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jiġu kkunsidrati l-valuri 
naturali tal-isfond fid-determinazzjoni tal-
EQS, bl-użu ta’ “approċċ ta’ riskju
miżjud”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-preżenza ta’ sustanzi permezz ta’ rilaxx naturali (valuri tal-isfond) għandha tiġi 
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kkunsidrata fil-valutazzjoni tal-eċċedenzi tal-EQS. Pereżempju, il-valuri tal-isfond li jinħolqu 
b’mod naturali tal-metalli minn sorsi ġeoġeniċi, l-idrokarburi poliaromatiċi (PAHs) min-
nirien tal-foresti eċċ jeħtieġ li jiġu kkunsidrati fir-reviżjoni tal-EQS fit-tifsira tal-“approċċ 
tar-riskju miżjud”. Inkella, is-sejbiet imsemmija mill-każijiet imsemmija hawn fuq jistgħu 
jwasslu għal miżuri ta’ ġestjoni tal-ilma mill-awtoritajiet tal-infurzar.

Emenda 76
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sabiex tiżgura infurzar armonizzat 
tad-Direttiva fl-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha tadotta att delegat 
b’regoli li jorbtu sabiex jintużaw il-metodi 
analitiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ebda metodu validat ta’ ittestjar u regola tal-kampjunar ma huma disponibbli għal ħafna 
mill-EQS proposti jew riveduti mill-ġdid. B’mod speċjali rigward il-lista ta’ sorveljanza 
ppjanata, il-gwadann maħsub fis-sejbiet dwar sustanzi li possibilment ikunu preżenti jista’ 
jinkiseb biss jekk isiru eżaminazzjonijiet armonizzati – jiġifieri komparabbli – fl-Istati Membri 
kollha.  Ara wkoll UE 2009/90 “speċifikazzjonijiet tekniċi għall-analiżi kimika u l-monitoraġġ 
tal-istat tal-ilma”.

Emenda 77
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom japplikaw 
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l-EQS għas-sustanzi numerati 2, 5, 15, 20, 
22, 23, 28, u 34 sa 48 billi jibdew bl-
aġġornament tal-pjanijiet tal-ġestjoni tal-
baċin tax-xmajjar fl-2021 bl-għan li 
jintlaħaq stat kimiku tajjeb rigward dawn 
is-sustanzi mhux iktar tard mill-2027.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-konsistenza tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u din id-direttiva għandhom jiġu żgurati, 
għandu jiġi speċifikat li l-Istati Membri għandhom japplikaw l-EQS għas-sustanzi l-ġodda u 
l-EQS aġġornat għas-sustanzi aġġornati billi jibdew bl-aġġornament li jmiss tal-programmi 
tal-miżuri u tal-pjanijiet tal-ġestjoni tal-baċin tax-xmajjar li għandhom isiru fl-2021, bl-għan 
li jintlaħaq stat kimiku tajjeb rigward dawn is-sustanzi sal-2027.

Emenda 78
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għas-sustanzi li għalihom jiġi applikat 
EQS għas-sediment u/jew għall-bijota, l-
Istati Membri għandhom jimmonitorjaw is-
sustanza fil-matriċi rilevanti mill-inqas 
darba kull sena, sakemm l-għarfien 
tekniku u l-ġudizzju tal-esperti ma
jiġġustifikax intervall ieħor.

4. Għas-sustanzi li għalihom jiġi applikat 
EQS għas-sediment u/jew għall-bijota, l-
Istati Membri għandhom jimmonitorjaw is-
sustanza fil-matriċi rilevanti kull tliet snin,
u dan l-intervall jittieħed bħala linja 
gwida, sakemm l-għarfien tekniku u l-
opinjoni tal-esperti ma jiġġustifikawx
intervall ieħor.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda twassal għall-konformità tal-paragrafi 4 u 6: fil-proposta tal-Kummissjoni 
mhux ċar liema intervall huwa maħsub.

Emenda 79
Carl Schlyter
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 3 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
arranġamenti għall-analiżi tat-tendenza fit-
tul tal-konċentrazzjonijiet ta’ dawk is-
sustanzi ta’ prijorità elenkati fil-Parti A 
tal-Anness I li għandhom tendenza li 
jakkumulaw fis-sediment u/jew fil-bijota, 
b’kunsiderazzjoni partikolari tas-sustanzi 
bin-numru 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 u 44, 
abbażi tal-monitoraġġ tal-istat tal-ilma 
mwettaq skont l-Artikolu 8 tad-
Direttiva 2000/60/KE. Dawn għandhom 
jieħdu miżuri li għandhom l-għan li 
jiżguraw, soġġett għall-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2000/60/KE, li tali 
konċentrazzjonijiet ma jiżdidux b’mod
sinifikanti fis-sediment u/jew fil-bijota 
rilevanti.

L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
arranġamenti għall-analiżi tat-tendenza fit-
tul tal-konċentrazzjonijiet ta’ dawk is-
sustanzi ta’ prijorità elenkati fil-Parti A 
tal-Anness I li għandhom tendenza li 
jakkumulaw fis-sediment u/jew fil-bijota, 
b’kunsiderazzjoni partikolari tas-sustanzi 
bin-numru 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 u 44, 
abbażi tal-monitoraġġ tal-istat tal-ilma 
mwettaq skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva
2000/60/KE. Dawn għandhom jieħdu 
miżuri li għandhom l-għan li jiżguraw, 
soġġett għall-Artikolu 4 tad-Direttiva 
2000/60/KE, li tali konċentrazzjonijiet
jitnaqqsu b’mod gradwali fis-sediment 
u/jew fil-bijota rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’konformità mar-rekwiżiti tal-Artikolu 4(1)(a)(iv) tal-WFD, l-Istati Membri għandhom 
jieħdu azzjoni sabiex inaqqsu progressivament it-tniġġis mis-sustanzi ta’ prijorità, li huwa 
pjuttost differenti milli sempliċement jiġi żgurat li l-konċentrazzjonijiet tas-sustanzi ta’ 
prijorità ma jiżdidux b’mod sinifikanti fis-sediment jew il-bijota.

Emenda 80
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 3 – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
progress tekniku u xjentifiku, inkluż il-
konklużjoni tal-valutazzjonijiet tar-riskju 
kif imsemmi fl-Artikolu 16(2)(a) u (b) tad-
Direttiva 2000/60/KE u l-informazzjoni 
mir-reġistrazzjoni tas-sustanzi disponibbli 
pubblikament skont l-Artikolu 119 tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006, u, jekk 
neċessarju, tipproponi li l-EQS stabbiliti
fil-Parti A tal-Anness I għal din id-
Direttiva jiġu riveduti skont il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 294 tat-Trattat 
b’konformità mal-iskeda ta’ żmien 
stipulata fl-Artikolu 16(4) tad-
Direttiva 2000/60/KE.  

7. Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
progress tekniku u xjentifiku, inkluż il-
konklużjoni tal-valutazzjonijiet tar-riskju 
kif imsemmi fl-Artikolu 16(2)(a) u (b) tad-
Direttiva 2000/60/KE u l-informazzjoni 
mir-reġistrazzjoni tas-sustanzi rreġistrati
skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006,
inkluż il-potenzjal għad-diffużjoni ta’ 
emissjonijiet minn użu fl-oġġetti, u, jekk 
neċessarju, tipproponi li l-EQS stabbiliti
fil-Parti A tal-Anness I għal din id-
Direttiva jiġu riveduti skont il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 294 tat-Trattat 
b’konformità mal-iskeda ta’ żmien 
stipulata fl-Artikolu 16(4) tad-Direttiva 
2000/60/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiżgura l-użu tal-informazzjoni KOLLHA pprovduta taħt ir-REACH lill-
awtoritajiet, mhux biss dik mid-dejtabejż pubbliku li hija iżjed limitata. Wieħed mill-għanijiet 
ta’ REACH dejjem kien l-appoġġ ta’ implimentazzjoni aħjar tal-liġijiet tal-UE bit-titjib tal-
bażi tal-informazzjoni.

Emenda 81
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 3 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Sabiex tiġi faċilitata l-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, 
għandhom jiġu żviluppati linji gwida 
tekniċi dwar il-kampjunar tal-bijota u l-
monitoraġġ tas-sustanzi taħt il-proċess 
eżistenti ta’ implimentazjoni tad-Direttiva 
2000/60/KE.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tindirizza n-nuqqas ta’ metodi standardizzati għall-kampjunar u l-analiżi ta’ 
sustanzi ġodda. L-iżvilupp ta’ standards għall-kampjunar tal-bijota u l-monitoraġġ għal kull 
sustanza huwa proċess twil u ta’ spiża. Fl-interessi tal-effiċjenza, it-tnaqqis tal-kostijiet u l-
produzzjoni ta’ dejta komparabbli, il-Kummissjoni għandha tappoġġja lill-Istati Membri billi 
toħroġ gwida teknika taħt il-proċess ta' implimentazzjoni għad-Direttiva 2000/60/KE.

Emenda 82
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 3 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa 
linji gwida, inklużi speċifikazzjonijiet 
tekniċi dwar l-applikazzjoni u l-
monitoraġġ tal-EQS fil-matriċi 
korrispondenti għas-sustanzi 2, 5, 15, 20, 
23, 28, 34 sa 45, bl-għan li jiġi faċilitat il-
proċess ta’ monitoraġġ ta’ dawn is-
sustanzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment il-metodi analitiċi standardizzati ma jeżistux għas-sustanzi ta’ prijorità eżistenti 
kollha  kif ukoll għal dawk ġodda. L-iżvilupp ta’ standards nazzjonali huwa proċess twil u ta’ 
spiża. Għalhekk il-Kummissjoni għandha tiżviluppa linji gwida sabiex tiżgura l-
komparabbiltà tad-dejta ta’ monitoraġġ fost l-Istati Membri..

Emenda 83
Carl Schlyter, Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3a (ġdid)
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Qed jiddaħħal l-Artikolu 5a li ġej:
‘Artikolu 5a

Il-kontroll ta’ sustanzi ta’ prijorità li 
huma sustanzi kimiċi industrijali 

1. Għas-sustanzi ta’ prijorità u s-sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità kollha li jaqgħu 
taħt il-kamp tal-applikazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 
(REACH) u li fl-opinjoni tal-Kummissjoni 
jilħqu l-kriterji fl-Artikolu 57 tar-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
titlob lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi 
Kimiċi (ECHA) sa [ĠU għall-inklużjoni 
tad-data: sena wara d-dħul fis-seħħ tad-
direttiva] sabiex tħejji dossiers skont l-
Artikolu 59(2) jew l-Artikolu 69(1) ta’ dak 
ir-Regolament, jekk dan ma jkunx għadu 
sar .
2. Għall-dawk is-sustanzi li skont il-
Kummissjoni ma jilħqux il-kriterji tal-
Artikolu 57 ta’ dak ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha titlob lill-ECHA sa 
[ĠU għall-inklużjoni tad-data: sena wara 
d-dħul fis-seħħ tad-direttiva] sabiex tħejji 
dossiers skont l-Artikolu 69(1) ta’ dak ir-
Regolament, jekk dan għadu ma sarx.
3. Meta d-dejta ta’ monitoraġġ turi li 
miżuri addizzjonali fil-livell tal-UE huma 
meħtieġa sabiex prijorità eżistenti jew 
sustanzi perikolużi ta’ prijorità jiżguraw 
konformità mad-Direttiva 2000/60/KE, il-
Kummissjoni għandha tieħu azzjoni skont 
il-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu, jew 
tirrevedi awtorizzazzjoni mogħtija skont l-
Artikolu 61(2) tar-Regolament (KE) Nru 
1907/2006, jew tirrevedi restrizzjoni skont 
l-Artikolu 68(1) tar-Regolament (KE) Nru 
1907/2006, skont dak li jkun applikabbli.’

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Teżisti ħtieġa urġenti sabiex tintlaħaq koerenza bejn l-għanijiet tal-leġiżlazzjoni dwar l-ilma u 
miżuri tal-kontroll tat-tniġġis adegwati taħt strumenti settorjali. Għas-sustanzi kimiċi 
industrijali, l-elenkar ta’ sustanza bħala sustanza ta’ prijorità, jew l-evidenza ta’ eċċedenza 
ta’ EQS wara l-elenkar, għandu jistimola azzjoni ta’ segwitu xierqa fil-kuntest ta’ REACH. 
Dan huwa ta’ importanza ewlenija sabiex tiġi żgurata li effettivament tittieħed azzjoni 
meħtieġa għall-ilħuq tal-għanijiet tal-WFD, waqt li jiġu rispettati d-dispożizzjonijiet ta’ 
REACH.

Emenda 84
Carl Schlyter, Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3b (ġdid)
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Qed jiddaħħal l-Artikolu 5b li ġej:
‘Artikolu 5b

Il-kontroll ta’ sustanzi ta’ prijorità li 
huma prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti 
1. L-Istati Membri għandhom jirrevedi sa  
[ĠU għall-inklużjoni tad-data: sena wara 
d-dħul fis-seħħ tad-direttiva] l-
awtorizzazzjonijiet kollha tal-prodotti 
ibbażati fuq ir-regolament (KE) Nru 
1107/2009 għall-prodotti tal-protezzjoni 
tal-pjanti li jinkludu sustanzi ta’ prijorità 
skont l-Artikolu 44 ta’ dak ir-Regolament 
sabiex jiżguraw li jkunu konsistenti mal-
għanijiet tad-Direttiva 2000/60/KE . 
2. L-Istati Membri għandhom jirrevedu l-
awtorizzazzjonijiet rilevanti mogħtija 
għall-prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti li 
jinkludu sustanza ta’ prijorità eżistenti 
ibbażata fuq ir-Regolament (KE) nru 
1107/2009 skont l-Artikolu 48 ta’ dak ir-
Regolament meta d-dejta ta’ monitoraġġ 
turi li jkunu meħtieġa miżuri addizzjonali 
fil-livell tal-UE għal konsistenza mal-
għanijiet tad-Duirettiva 2000/60/KE fi 
żmien sena wara l-pubblikazzjoni tad-
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dejta ta’ monitoraġġ.
3. Għandu jiġi kkunsidrat li s-sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità ma jissodisfawx il-
kriterji taħt il-punti 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 
3.6.5, 3.7.2 jew 3.8.2 tal-Anness II ta’ dak 
ir-Regolament.
4. L-eċċedenza ta’ EQS għandha titqies 
bħala effett mhux aċċettabbli fuq l-
ambjent skont l-Artikolu 4(3)(e)(i) ta’ dak 
ir-Regolament.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Teżisti ħtieġa urġenti sabiex tintlaħaq koerenza bejn l-għanijiet u l-EQS tal-leġiżlazzjoni 
dwar l-ilma u miżuri ta’ kontroll tat-tniġġis adegwati taħt strumenti legali settorjali. Għall-
pestiċidi, l-elenkar ta’ sustanza bħala sustanza ta’ prijorità għandha tistimola azzjoni ta’ 
segwitu xierqa fil-kuntest tar-regolament dwar il-pestiċidi. Dan huwa ta’ importanza ewlenija 
sabiex tiġi żgurata li effetivament tittieħed l-azzjoni meħtieġa għall-konformità mad-direttiva 
dwar l-ilma, waqt li jiġu rrispettati d-dispożizzjonijiet tal-liġi dwar il-pestiċidi.

Emenda 85
Carl Schlyter, Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3c (ġdid)
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 5c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. Qed jiddaħħal l-Artikolu 5c li ġej:
‘Artikolu 5c

Il-kontroll tas-sustanzi ta’ prijorità li 
huma prodotti bijoċidali 

1. L-Istati Membri, jew fil-każ ta’ 
awtorizzazzjoni tal-Unjoni, il-
Kummissjoni, għandhom jirrevedu sa 
[ĠU sabiex tiġi inkluża d-data: sena wara 
d-dħul fis-seħħ tad-direttiva]  l-
awtorizzazzjonijiet kollha mogħtija abbażi 
tar-Regolament (UE) Nru  528/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 
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ta’ Mejju 2012 dwar l-introduzzjoni fis-
suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali1, skont l-
Artikolu 48 ta’ dak ir-Regolament għall-
prodotti bijoċidali li jinkludu sustanzi ta’ 
prijorità sabiex jiġi żgurat li jkunu 
konsistenti mal-għanijiet tad-Direttiva 
2000/60/KE.
2. L-Istati Membri, jew fil-każ ta’ 
awtorizzazzjoni tal-Unjoni, il-
Kummissjoni, għandhom jirrevedu l-
awtorizzazzjonijiet rilevanti mogħtija għal 
sustanza ta’ prijorità eżistenti abbażi tar-
Regolament (KE) Nru 528/2012 skont l-
Artikolu 48 ta’ dak ir-Regolament meta d-
dejta ta’ monitoraġġ turi li jkunu 
meħtieġa miżuri addizzjonali tal-livell tal-
UE għal konsistenza mal-għanijiet tad-
Direttiva 2000/60/KE fi żmien sena wara 
l-pubblikazzjoni tad-dejta ta’ monitoraġġ.
3. Għandu jiġi meqjus li s-sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità jilħqu wieħed mill-
kriterji ta’ esklużjoni definiti fl-Artikolu 
5(1) ta’ dak ir-Regolament.
4. L-eċċedenza tal-EQS għandha titqies 
bħala effett mhux aċċettabbli fuq l-
ambjent skont l-Artikolu 19(1)(b)(iv) ta’ 
dak ir-Regolament.’
____________________
1ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1

Or. en

Ġustifikazzjoni

Teżisti ħtieġa urġenti sabiex tintlaħaq koerenza bejn l-għanijiet u l-EQS tal-leġiżlazzjoni 
dwar l-ilma u miżuri ta’ kontroll tat-tniġġis adegwati taħt strumenti legali settorjali. Għall-
bijoċidi, l-elenkar ta’ sustanza bħala sustanza ta’ prijorità għandu jistimola azzjoni ta’ 
segwitu xierqa fil-kuntest ta’ regolament dwar il-bijoċidi. Dan huwa ta’ importanza ewlenija 
sabiex tiġi żgurata li effettivament tittieħed l-azzjoni meħtieġa kif rikjest għal konformità mad-
direttiva dwar l-ilma, waqt li jiġu rispettati d-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni dwar il-
bijoċidi.

Emenda 86
Carl Schlyter, Sabine Wils
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3d (ġdid)
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 5d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3d. Qed jiddaħħal l-Artikolu 5d li ġej:
‘Artkolu 5d

Il-kontroll tas-sustanzi ta’ prijorità fl-
emissjonijiet industrijali 

Għas-sustanzi ta’ prijorità li jaqgħu taħt 
il-kamp tal-applikazzjoni tad-Direttiva 
2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 dwar l-
emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u 
l-kontroll integrati tat-tniġġis)1, li 
għalihom l-Artikolu 10 tad-Direttiva 
jipprevedi l-applikazzjoni ta’ valuri limitu 
ta’ emissjoni u kontrolli tal-emissjonijiet 
ibbażati fuq l-aħjar teknika disponibbli, il-
Kummissjoni għandha tinkludi il-
kunsiderazzjoni tad-dejta ta’ monitoraġġ 
miksuba taħt id-Direttiva 2000/60/KE fir-
reviżjoni regolari tagħha tal-adegwatezza 
ta’ dawk il-valuri u t-tekniki.  Fejn ikun 
meħtieġ titjib, għandha tittieħed azzjoni 
leġiżlattiva xierqa skont l-Artikolu 73(1) 
ta’ dik id-Direttiva.’
___________________
1ĠU L 334, 17.12.2010, p. 17

Or. en

Ġustifikazzjoni

Teżisti ħtieġa urġenti li tintlaħaq koerenza bejn l-għanijiet tal-WFD u miżuri ta’ kontroll tat-
tniġġis adegwati taħt strumenti settorjali. Għall-emissjonijiet industrijali, l-elenkar ta’ 
sustanza bħala sustanza ta’ prijorità, kif ukoll id-dejta ta’ monitoraġġ miksuba, għandhom 
jistimolaw azzjoni ta’ segwitu xierqa fil-kuntest tal-IED. Dan huwa ta’ importanza ewlenija 
sabiex jiġi żgurat li l-azzjoni meħtieġa kif rikjest għall-ilħuq tal-għanijiet tal-WFD 
effettivament tittieħed, waqt li jiġu rispettati d-dispożizzjonijiet tal-IED.
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Emenda 87
Carl Schlyter, Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3e (ġdid)
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 5e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3e. Qed jiddaħħal l-Artikolu 5e li ġej:
‘Artikolu 5e

Il-kontroll tas-sustanzi ta’ prijorità li 
jintużaw bħala sustanzi farmaċewtiċi 

1. Għas-sustanzi ta’ prijorità li jaqgħu 
taħt il-kamp tal-applikazzjoni tad-
Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 
2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li 
għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem1, l-Istati Membri 
għandhom jivvalutaw fi żmien sena wara 
d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva jekk is-
sommarju tal-karatteristiċi tal-prodotti kif 
ukoll il-fuljett tal-informazzjoni tal-
pazjenti ikunux se jqajmu għarfien 
biżżejjed sabiex jikkontribwixxu 
effettivament għall-ilħuq tal-għanijiet ta’ 
din id-Direttiva. Għas-sustanzi ta’ 
prijorità li jaqgħu taħt il-kamp tal-
applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 
726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 li 
jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-
awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta’ 
prodotti mediċinali għall-użu mill-
bniedem u veterinarju u li jistabbilixxi l-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini2, il-
Kummissjoni, abbażi tal-opinjoni mill-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, 
għandha tivvaluta fi żmien sena wara d-
dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva jekk is-
sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott kif 
ukoll il-fuljett ta’ informazzjoni tal-
pazjenti jqajmux għarfien biżżejjed sabiex 
jikkontribwixxu effettivament għall-ilħuq 
tal-għanijiet ta’ din id-Direttiva. Sabiex 
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tiġi żgurata t-trasparenza, il-
valutazzjonijiet tar-riskji ambjentali tas-
sustanzi ta’ prijorità għandhom isiru 
disponibbli għall-pubbliku fil-kuntest tal-
leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi 
farmaċewtiċi.
2. L-Istati Membri, jew fil-każ ta’ 
awtorizzazzjoni tal-Unjoni, il-
Kummissjoni, għandhom jirrevedu l-
awtorizzazzjonijiet rilevanti mogħtija għal 
sustanzi farmaċewtiċi jew prodotti li 
jinkludu meta d-dejta ta’ monitoraġġ turi 
li jkunu meħtieġa miżuri addizzjonali tal-
livell tal-UE għal konsistenza mal-
għanijiet tad-Direttiva 2000/60/KE fi 
żmien sena wara l-pubblikazzjoni tad-
dejta ta’ monitoraġġ.
3. Għas-sustanzi ta’ prijorità li jaqgħu 
taħt il-kamp tal-applikazzjoni tad-
Direttiva 2001/83/KE jew ir-Regolament 
(KE) Nru 726/2004, il-Kummissjoni 
għandha tħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex 
jikkunsidraw miżura li ġġiegħel li l-
prodotti farmaċewtiċi li jinkluduhom 
ikunu soġġetti għal preskrizzjoni.
4. L-Istati Membri għandhom jirrapurtaw 
lill-Kummissjoni fi żmien sena wara d-
dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva li sistemi 
ta’ ġbir xieraq ikunu ġew stabbiliti għall-
prodotti mediċinali li ma jkunux intużaw 
jew li jkunu skadew skont l-Artikolu 127b 
tad-Direttiva 2001/83/KE.’
______________
1ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67
2ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1

Or. en

Ġustifikazzjoni

Teżisti ħtieġa urġenti li tintlaħaq koerenza bejn l-għanijiet u l-EQS tal-leġiżlazzjoni dwar l-
ilma u miżuri ta’ kontroll tat-tniġġis adegwati taħt strumenti legali settorjali. Għas-sustanzi 
farmaċewtiċi, l-elenkar ta’ sustanza bħala sustanza ta’ prijorità għandu jistimola azzjoni ta’ 
segwitu adegwata fil-kuntest ta’ leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi farmaċewtiċi. Dan huwa ta’ 
importanza ewlenija sabiex jiġi żgurat li l-azzjoni meħtieġa għall-konformità mal-
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leġiżlazzjoni dwar l-ilma effettivament tittieħed, waqt li jiġu rispettati d-dispożizzjonijiet tal-
leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi farmaċewtiċi.

Emenda 88
Andrea Zanoni

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3a (ġdid)
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 5e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jiżdied l-Artikolu 5a li ġej:
‘Artikolu 5a

Il-miżuri ta’ kontroll
1. Għas-sustanzi identifikati bħala 
sustanzi ta’ prijorità u bħala sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità skont din id-
direttiva, il-Kummissjoni għandha tiżgura 
l-adozzjoni ta' miżuri ta' kontroll, 
b’konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
Ewropea fis-seħħ, skont dak stipulat fil-
paragrafi li ġejjin.
2. Għas-sustanzi perikolużi ta’ prijorità 
kollha inklużi fil-kamp ta’ applikazzjoni 
tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, il-
Kummissjoni Ewropea għandha titlob lill-
Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi 
(ECHA), biex fi żmien tliet xhur mid-dħul 
fis-seħħ ta’ din id-direttiva, tipprepara 
dossier skont l-Anness XV, sabiex tali 
sustanzi jiġu inklużi fil-Lista’ ta’ 
Kandidati.
3. Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet prodotti 
minn impjanti soġġetti għall-obbligi li 
ġejjin mid-Direttiva 2010/75/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Novembru 2010 dwar l-
emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u 
l-kontroll integrati tat-tniġġis)1, fejn il-
livelli tal-emissjonijiet prodotti bl-
adozzjoni tal-aqwa teknoloġiji disponibbli 
mhumiex biżżejjed biex jinkisbu l-
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istandards ta’ kwalità ambjentali, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li jiġu 
adottati miżuri, li jiġu integrati b’mod ċar 
fid-dokumenti ta’ referenza BREF.
4. Għas-sustanzi identifikati bħala 
sustanzi perikolużi ta’ prijorità skont din 
id-Direttiva, u inklużi fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-Regolament (KE) 
528/2012, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li jiġu adottati l-miżuri ta’ kontroll 
xierqa stipulati fil-leġiżlazzjoni fis-seħħ 
tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-kwistjonijiet 
jinkludu:
a) Sal-31 ta’ Diċembru 2019 l-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-
awtorizzazzjonijiet kollha maħruġa fl-
Unjoni Ewropea għas-sustanzi attivi jiġu 
riveduti abbażi tal-Artikolu 15 tar-
Regolament (KE) 528/2012.
b) Sal-31 ta’ Diċembru 2019 il-
Kummissjoni għandha tiżgura li dawn is-
sustanzi jkunu soġġetti għall-kriterji ta’ 
esklużjoni msemmija fl-Artikolu 5, u ma 
jistgħux jiġu approvati, sakemm ma jiġux 
rispettati l-kundizzjonijiet stipulati fil-
paragrafu 2, punt (a) tal-Artikolu 
msemmi.
c) Sal-2019, l-Istati Membri għandhom 
jadottaw miżuri ta’ salvagwardja skont il-
paragrafu 7 tal-Artikolu 2 tar-regolament 
imsemmi.
5. Għas-sustanzi identifikati bħala ta’ 
prijorità u bħala perikolużi ta’ prijorità 
skont din id-Direttiva, u inklużi fil-kamp 
ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 1107/2009, l-Istati Membri u l-
Kummissjoni Ewropea għandhom 
jiżguraw li jiġu adottati l-miżuri ta’ 
kontroll stipulati fir-regolament imsemmi. 
Dawn il-kwistjonijiet jinkludu:
a) Kwalunkwe kummerċjalizzazzjoni ta’ 
sustanza ta’ prijorità trid twassal għal 
valutazzjoni mill-ġdid u tiġdid tal-
approvazzjoni tat-tali sustanza fi żmien 
12-il xahar, sabiex jiġi żgurat li l-
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emissjonijiet fl-ilma jitnaqqsu 
gradwalment.
b) Għas-sustanzi perikolużi ta’ prijorità, 
il-valutazzjoni mill-ġdid trid tiżgura li s-
sustanza tiġi sostitwita b’sistemi oħra ta’ 
kuntrast tal-organiżmi li jagħmlu l-ħsara. 
Fejn sistemi bħal dawn għadhom 
mhumiex effikaċi biżżejjed, tista’ tiġi 
kkunsidrata awtorizzazzjoni provviżorja 
biss għal sistemi magħluqa, li ma 
jipproduċux emissjonijiet fl-arja, fl-ilma 
jew fil-ħamrija.
c) Mill-1 ta’ Jannar 2020, il-miżuri kollha 
ta’ approvazzjoni ta’ pestiċidi identifikati 
bħala sustanzi perikolużi ta’ prijorità 
jridu jiġu rtirati u l-ebda approvazzjoni 
ġdida, għat-tali sustanzi, ma għandha 
tingħata mit-tali data.’
____________________
1 ĠU L 334, 17.12.2010, p.17

Or. it

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2000/60/KE tobbliga lill-Kummissjoni tipproponi miżuri għat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta’ sustanzi ta’ prijorità, u għall-eliminazzjoni tas-sustanzi perikolużi ta’ 
prijorità. Għal dan il-għan, huwa siewi u ekonomikament effiċjenti li jintużaw strumenti 
regolatorji diġà fis-seħħ fl-UE: REACH, id-Direttiva dwar l-emissjonijiet industrijali, ir-
regoli dwar il-bijoċidi u l-pestiċidi. Strumenti bħal dawn jiżguraw kundizzjonijiet ekwi għall-
industrija, inaqqsu l-piżijiet għall-Istati Membri u l-ispejjeż għall-utenti tagħhom.

Emenda 89
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3a (ġdid)
Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Qed jiddaħħal l-Artikolu 5a li ġej:
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‘Artikolu 5a
Miżuri ta’ kontroll

1. Għas-sustanzi identifikati bħala 
sustanzi ta’ prijorità jew bħala sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità skont id-Direttiva 
2000/60/KE, il-Kummissjoni Ewropea 
għandha tiżgura li jittieħdu miżuri ta’ 
kontroll stabbiliti taħt il-leġiżlazzjoni 
applikabbli tal-Unjoni Ewropea, fost 
oħrajn:
a) Għas-sustanzi li jaqgħu taħt il-kamp 
tal-applikazzjoni9 tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006, il-Kummissjoni Ewropea 
għandha titlob skont l-Artikolu 57 punt f 
ta’ dak ir-Regolament li l-Aġenzija 
Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) 
sabiex tħejji dossier għall-inklużjoni 
eventwali tas-sustanza fl-Anness XIV. Id-
dossier jista’ jiġi limitat għal referenza 
għal annotazzjoni fl-Anness I ta’ din id-
Direttiva.
b) Għal dawk is-sustanzi ta’ prijorità u s-
sustanzi perikolużi ta’ prijorità fejn ir-
riskju jkun prinċipalment minn 
emissjonijiet minn oġġetti impurtati l-
Kummissjoni Ewropea għandha 
tissottometti restrizzjoni skont l-Artikolu 
68 paragrafu 1 tar-Regolament (KE) Nru 
1907/2006.
2. Għas-sustanzi identifikati bħala 
sustanzi ta’ prijorità u bħala sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità skont din id-
Direttiva, li jaqgħu taħt il-kamp tal-
applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 
1107/2009, l-Istati Membri u l-
Kummissjoni Ewropea għandhom 
jiżguraw li jittieħdu miżuri ta’ kontroll, 
fost oħrajn:
a) Għas-sustanzi ta’ prijorità il-
valutazzjoni mill-ġdid jew it-tiġdid tal-
awtorizzazzjoni għandhom jiżguraw li l-
emissjonijiet fl-ilma jitnaqqsu b’mod 
gradwali.
b) Għas-sustanzi perikolużi ta’ prijorità l-
valutazzjoni mill-ġdid għandha tiżgura s-
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sostituzzjoni tas-sustanza. Jekk ma 
jkunux disponibbli alternattivi tista’ 
tingħata approvazzjoni valida għal 
perjodu limitat u għas-sistemi magħluqa.
c) Sa mill-1 ta’ Jannar 2020, l-
approvazzjonijiet kollha tal-pestiċidi 
identifikati bħala sustanzi perikolużi ta' 
prijorità għandhom jiġu rtirati u l-ebda 
approvazzjoni ġdida ma tkun tista’ 
tingħata b’effett mill-istess data. 
3. Għas-sustanzi identifikati bħala 
sustanzi ta’ prijorità u bħala sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità skont id-Direttiva, 
li jaqgħu taħt il-kamp tal-applikazzjoni 
tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 
ta’ Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-
użu tal-prodotti bijoċidali1, applikabbli 
mill-1 ta’ Settembru 2013, l-Istati Membri 
u l-Kummissjoni Ewropea għandhom 
jiżguraw li ma tingħata l-ebda 
approvazzjoni ħlief minbarra jekk 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet miktuba fl-
Artikolu 5, paragrafu 2 ta’ dak ir-
Regolament.’

_____________________
1 ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma l-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jadottaw 
miżuri speċifiċi kontra t-tniġġis tal-ilma minn pollutanti individwali jew gruppi ta’ pollutanti 
tal-ilma u l-kummissjoni għandha tissottometti proposti ta’ kontrolli għat-tnaqqis progressiv 
tar-rilaxx, l-emissjonijiet u t-telf ta’ sustanzi prijoritarji u b’mod partikolari għall-waqfien 
jew l-eliminazzjoni gradwali tar-rilaxx, l-emissjonijiet u t-telf ta’ sustanzi perikolużi ta’ 
prijorità. 

Emenda 90
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3a (ġdid)
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Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 7 – paragrafi 2a, 2b, 2c u 2d (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-paragrafi li ġejjin qed jiżdiedu mal-
Artikolu 7:
‘2a. Għas-sustanzi perikolużi ta’ prijorità 
inklużi fl-Anness X tad-Direttiva 
2000/60/KE u li għadhom jiġu 
manifatturati fi jew qed jiġu impurtati fl-
UE, il-Kummissjoni, fi żmien 18-il xahar 
mill-inklużjoni tagħhom, tħejji proposti 
leġiżlattivi, sabiex tiżgura l-eliminazzjoni 
gradwali tal-manifattura, il-
kummerċjalizzazzjoni u l-użu, permezz, 
fost oħrajn, tal-awtorizzazzjoni jew ir-
restrizzjoni tal-manifattura, l-inklużjoni 
fis-suq u l-użu fil-kamp tal-applikazzjoni 
tar-Regolament (KR) Nru 1907/2006, l-
approvazzjoni ta’ sustanzi attivi fir-
regolament dwar il-prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti jew ir-regolament 
dwar il-bijoċidi, jew miżuri oħra rilevanti.
2b. Għas-sustanzi ta’ prijorità inklużi fl-
Anness X tad-Direttiva 2000/60/KE u li 
għadhom jiġi manifatturati fi jew qed jiġu 
impurtati fl-UE u li għalihom ma jkunx 
intlaħaq kontroll adegwat tar-riskji għall-
ambjent akkwatiku, il-Kummissjoni, fi 
żmien 18-il xahar mill-inklużjoni 
tagħhom, tħejji proposti leħiżlattivi li 
jiżguraw it-tnaqqis gradwali tat-tniġġis, 
skont kif xieraq, permezz, fost oħrajn, l-
awtorizzazzjoni jew ir-restrizzjoni tal-
manifattura, l-introduzzjoni fis-suq u l-
użu fir-Regolament  (KE) Nru 1907/2006, 
l-approvazzjoni ta’ sustanzi attivi fir-
Regoalament (KE) Nru 1107/2009 jew ir-
Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 
ta’ Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-
użu tal-prodotti bijoċidali 1, jew miżuri 
rilevanti oħra.
2c. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
reviżjoni sal-1 ta’ Diċembru 2013 bl-għan 
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li tipproponi emendi, skont kif xieraq, 
għal iżjed azzjoni konġunta u tisħiħ tal-
konnessjonijiet bejn id-Direttiva 
2000/60/KE u atti leġiżlattivi oħra 
rilevanti għall-protezzjoni tal-ambjent 
akkwatiku.
2d. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
reviżjoni sal-1 ta’ Diċembru 2013 bl-għan 
li tipproponi emendi għal din id-Direttiva, 
skont kif xieraq, sabiex tindirizza r-riskji 
maħluqa minn effetti ta’ kombinazzjoni.’

_____________________
1 ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1

Or. en

Emenda 91
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3a (ġdid)
Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Qed jiddaħħal l-Artikolu 7a li ġej:
‘Artikolu 7a

Koordinazzjoni
1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura livell 
għoli ta’ koordinazzjoni bejn il-Kumitat 
stabbilit bl-Artikolu 21(1) tad-Direttiva 
2000/60/KE u l-kumitati u l-korpi 
stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
elenkati fl-Anness II dwar l-evalwazzjoni, 
il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni jew 
analiżi oħra ta’ sustanzi jew gruppi ta’ 
sustanzi rilevanti b’mod reċiproku.
2. Koordinazzjoni bħal din għandha 
tiżgura evalwazzjoni adegwata tar-riskju 
permezz tal-ambjent akkwatiku sabiex 
jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti taħt l-
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Artikolu 4 tad-Direttiva 2000/60/KE u l-
introduzzjoni ta’ miżuri u kontrolli dwar 
ir-rilaxx, l-emissjonijiet u t-telf tas-
sustanzi għat-tnaqqis ta’ dawk ir-riskji 
skont il-leġiżlazzjoni mniżżla fl-Anness II.
3. Is-sustanzi jew grupp ta’ sustanzi li 
għalihom riskju sinifikanti għal jew 
permezz tal-ambjent akkwatiku jew miżuri 
jkunu ġew identifikati u jkunu ġew 
introdotti kontrolli fuq ir-rilaxx, l-
emissjonijiet u t-telf tagħhom imsemmija 
fil-paragrafu 2 għandhom isiru 
disponibbli għall-pubbliku f’forma 
elettronika.
4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 10 dwar il-koordinazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1.’

Or. en

(Ara l-emenda 222 għall-Anness IIa (ġdid))

Emenda 92
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4
Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill ir-
riżultat tar-reviżjoni regolari tal-Anness X 
għad-Direttiva 2000/60/KE stipulata fl-
Artikolu 16(4) ta’ dik id-Direttiva. Din 
għandha takkumpanja r-rapport, jekk 
xieraq, bil-proposti rilevanti, b'mod 
partikolari proposti għall-identifikazzjoni 
ta' sustanzi ta' prijorità jew sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità ġodda jew għall-
identifikazzjoni ta’ ċerti sustanzi ta’ 
prijorità bħala sustanzi perikolużi ta’ 
prijorità u sabiex jiġu stabbiliti l-EQS 

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill ir-
riżultat tar-reviżjoni regolari tal-Anness X 
għad-Direttiva 2000/60/KE stipulata fl-
Artikolu 16(4) ta’ dik id-Direttiva. Din 
għandha takkumpanja r-rapport, jekk 
xieraq, bil-proposti rilevanti, b'mod 
partikolari proposti għall-identifikazzjoni 
ta' sustanzi ta' prijorità jew sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità ġodda jew għall-
identifikazzjoni ta’ ċerti sustanzi ta’ 
prijorità bħala sustanzi perikolużi ta’ 
prijorità u sabiex jiġu stabbiliti l-EQS 
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korrispondenti għall-ilma tal-wiċċ, is-
sediment jew il-bijota, kif xieraq.'

korrispondenti għall-ilma tal-wiċċ, is-
sediment jew il-bijota, kif xieraq.' Għas-
sustanzi elenkati, ir-reviżjoni regolari 
għandha tinkludi l-opportunità bbażata 
fuq dejta xjentifika, tadatta l-istandards
tal-kwalità tagħhom jew tneħħihom mil-
lista. Jekk mir-reviżjoni jirriżulta li 
sustanza li hi elenkata bħala sustanza ta' 
prijorità fl-Anness X tad-
Direttiva 2000/60/KE, skont l-Artikolu 
16(2) ma tirrappreżentax riskju sinifikanti 
għall-ambjent akkwatiku, il-Kummissjoni 
għandha tipproponi t-tneħħija tas-
sustanza mill-Anness X.

Or. de

Emenda 93
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4
2008/105/KE
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill ir-
riżultat tar-reviżjoni regolari tal-Anness X 
għad-Direttiva 2000/60/KE stipulata fl-
Artikolu 16(4) ta’ dik id-Direttiva. Din 
għandha takkumpanja r-rapport, jekk 
xieraq, bil-proposti rilevanti, b'mod 
partikolari proposti għall-identifikazzjoni 
ta' sustanzi ta' prijorità jew sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità ġodda jew għall-
identifikazzjoni ta’ ċerti sustanzi ta’ 
prijorità bħala sustanzi perikolużi ta’ 
prijorità u sabiex jiġu stabbiliti l-EQS 
korrispondenti għall-ilma tal-wiċċ, is-
sediment jew il-bijota, kif xieraq.

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill ir-
riżultat tar-reviżjoni regolari tal-Anness X 
għad-Direttiva 2000/60/KE stipulata fl-
Artikolu 16(4) ta’ dik id-Direttiva. Din 
għandha takkumpanja r-rapport, jekk 
xieraq, bil-proposti rilevanti, b'mod 
partikolari proposti għall-identifikazzjoni 
ta' sustanzi ta' prijorità jew sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità ġodda jew għall-
identifikazzjoni ta’ ċerti sustanzi ta’ 
prijorità bħala sustanzi perikolużi ta’ 
prijorità u sabiex jiġu stabbiliti l-EQS 
korrispondenti għall-ilma tal-wiċċ, is-
sediment jew il-bijota, kif xieraq, jew għat-
tneħħija ta’ ċerti sustanzi ta’ prijorità 
mill-Anness X jekk ikun xieraq.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni tal-lista ta’ sustanzi ta’ prijorità għandha tippermetti wkoll il-possibilità tal-
esklużjoni ta' sustanzi mil-lista, jekk dan ikun ġustifikat.

Emenda 94
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill ir-
riżultat tar-reviżjoni regolari tal-Anness X 
għad-Direttiva 2000/60/KE stipulata fl-
Artikolu 16(4) ta’ dik id-Direttiva. Din 
għandha takkumpanja r-rapport, jekk 
xieraq, bil-proposti rilevanti, b'mod 
partikolari proposti għall-identifikazzjoni 
ta' sustanzi ta' prijorità jew sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità ġodda jew għall-
identifikazzjoni ta’ ċerti sustanzi ta’ 
prijorità bħala sustanzi perikolużi ta’ 
prijorità u sabiex jiġu stabbiliti l-EQS 
korrispondenti għall-ilma tal-wiċċ, is-
sediment jew il-bijota, kif xieraq.

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill ir-
riżultat tar-reviżjoni regolari tal-Anness X 
għad-Direttiva 2000/60/KE stipulata fl-
Artikolu 16(4) ta’ dik id-Direttiva. Din 
għandha takkumpanja r-rapport, jekk 
xieraq, bil-proposti rilevanti, b'mod 
partikolari proposti għall-identifikazzjoni 
ta' sustanzi ta' prijorità jew sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità ġodda jew għall-
identifikazzjoni ta’ ċerti sustanzi ta’ 
prijorità bħala sustanzi perikolużi ta’ 
prijorità u sabiex jiġu stabbiliti l-EQS 
korrispondenti għall-ilma tal-wiċċ, is-
sediment jew il-bijota, kif xieraq. Fid-
derivazzjoni tal-valur EQS għas-sustanzi 
individwali, għandha tiġi integrata 
inċertezza tat-taħlita ta’ 100.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta’ fattur żejjed ta’ inċertezza huwa l-mod l-iżjed pragmatiku sabiex jiġu kkunsidrati 
l-effetti tat-taħlita fin-nuqqas ta’ għarfien konkret tal-kompożizzjoni eżatta tat-taħlita. Il-
fatturi ta’ inċertezza attwali mhumiex qegħdin jikkunsidraw it-tossiċità tat-taħlitiet u t-twaqqif 
ta’ standards ta’ kwalità għas-sustanzi individwali ma jagħmilx sens għat-taħlitiet ambjentali 
kumplessi fil-ħajja reali.
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Emenda 95
Carl Schlyter

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill ir-
riżultat tar-reviżjoni regolari tal-Anness X 
għad-Direttiva 2000/60/KE stipulata fl-
Artikolu 16(4) ta’ dik id-Direttiva. Din 
għandha takkumpanja r-rapport, jekk 
xieraq, bil-proposti rilevanti, b'mod 
partikolari proposti għall-identifikazzjoni 
ta' sustanzi ta' prijorità jew sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità ġodda jew għall-
identifikazzjoni ta’ ċerti sustanzi ta’ 
prijorità bħala sustanzi perikolużi ta’ 
prijorità u sabiex jiġu stabbiliti l-EQS 
korrispondenti għall-ilma tal-wiċċ, is-
sediment jew il-bijota, kif xieraq.

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill ir-
riżultat tar-reviżjoni regolari tal-Anness X 
għad-Direttiva 2000/60/KE stipulata fl-
Artikolu 16(4) ta’ dik id-Direttiva. Din 
għandha takkumpanja r-rapport, jekk 
xieraq, bil-proposti rilevanti, b'mod 
partikolari proposti għall-identifikazzjoni 
ta' sustanzi ta' prijorità jew sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità ġodda jew għall-
identifikazzjoni ta’ ċerti sustanzi ta’ 
prijorità bħala sustanzi perikolużi ta’ 
prijorità u sabiex jiġu stabbiliti l-EQS 
korrispondenti għall-ilma tal-wiċċ, is-
sediment jew il-bijota, kif xieraq. Meta 
tistabbilixxi l-EQS, il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra l-effetti ta’ 
kombinazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalissa, l-EQS jiġu stabbiliti għas-sustanzi ta’ prijorità fuq bażi individwali – daqs li kieku 
kienu l-unika sustanza preżenti fl-ilma. Madankollu, għal parti l-kbira taż-żmien, ħafna 
sustanzi se jkunu preżenti fl-ilma fl-istess ħin, li jista’ jwassal għal effetti addittivi jew anke 
sinerġistiċi. Effetti ta’ kombinazzjoni bħal dawn għandhom jiġu kkunsidrati fit-twaqqif tal-
EQS, inkella jkun hemm ir-riskju li l-EQS ma jkunux protettivi biżżejjed.

Emenda 96
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Jo 
Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4
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Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill ir-
riżultat tar-reviżjoni regolari tal-Anness X 
għad-Direttiva 2000/60/KE stipulata fl-
Artikolu 16(4) ta’ dik id-Direttiva. Din 
għandha takkumpanja r-rapport, jekk 
xieraq, bil-proposti rilevanti, b'mod 
partikolari proposti għall-identifikazzjoni 
ta' sustanzi ta' prijorità jew sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità ġodda jew għall-
identifikazzjoni ta’ ċerti sustanzi ta’ 
prijorità bħala sustanzi perikolużi ta’ 
prijorità u sabiex jiġu stabbiliti l-EQS 
korrispondenti għall-ilma tal-wiċċ, is-
sediment jew il-bijota, kif xieraq.

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill ir-
riżultat tar-reviżjoni regolari tal-Anness X 
għad-Direttiva 2000/60/KE stipulata fl-
Artikolu 16(4) ta’ dik id-Direttiva. Din 
għandha takkumpanja r-rapport, jekk 
xieraq, bil-proposti rilevanti, b'mod 
partikolari proposti għall-identifikazzjoni 
ta' sustanzi ta' prijorità jew sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità ġodda jew għall-
identifikazzjoni ta’ ċerti sustanzi ta’ 
prijorità bħala sustanzi perikolużi ta’ 
prijorità u sabiex jiġu stabbiliti l-EQS 
korrispondenti għall-ilma tal-wiċċ, is-
sediment jew il-bijota, kif xieraq. Dan ir-
rapport għandu jirrevedi l-miżuri adottati 
fil-livell tal-Unjoni u fl-Istati Membri u 
jivvaluta jekk dawl il-miżuri jilħqux l-
istandards ta’ kwalità għas-sustanzi ta’ 
prijorità jew l-għan tal-waqfien għas-
sustanzi perikolużi ta’ prijorità. Il-
Kummissjoni għandha takkumpanja r-
rapport, jekk ikun xieraq, bi proposti 
rilevanti dwar miżuri konkreti għall-ilħuq 
tal-istandards ta’ kwalità u l-għan tal-
waqfien flimkien mal-iskedi taż-żmien 
intermedji. L-ewwel reviżjoni u 
valutazzjoni tal-miżuri għandhom jiġu 
sottomessi lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sal-31 ta’ Diċembru 2013.

Or. en

Emenda 97
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill ir-
riżultat tar-reviżjoni regolari tal-Anness X 
għad-Direttiva 2000/60/KE stipulata fl-
Artikolu 16(4) ta’ dik id-Direttiva. Din 
għandha takkumpanja r-rapport, jekk 
xieraq, bil-proposti rilevanti, b'mod 
partikolari proposti għall-identifikazzjoni 
ta' sustanzi ta' prijorità jew sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità ġodda jew għall-
identifikazzjoni ta’ ċerti sustanzi ta’ 
prijorità bħala sustanzi perikolużi ta’ 
prijorità u sabiex jiġu stabbiliti l-EQS 
korrispondenti għall-ilma tal-wiċċ, is-
sediment jew il-bijota, kif xieraq.

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill ir-
riżultat tar-reviżjoni regolari tal-Anness X 
għad-Direttiva 2000/60/KE stipulata fl-
Artikolu 16(4) ta’ dik id-Direttiva. Din 
għandha takkumpanja r-rapport, jekk 
xieraq, bil-proposti rilevanti, b'mod 
partikolari proposti għall-identifikazzjoni 
ta' sustanzi ta' prijorità jew sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità ġodda jew għall-
identifikazzjoni ta’ ċerti sustanzi ta’ 
prijorità bħala sustanzi perikolużi ta’ 
prijorità u sabiex jiġu stabbiliti l-EQS 
korrispondenti għall-ilma tal-wiċċ, is-
sediment jew il-bijota, kif xieraq. Ir-
rapport u kwalunkwe proposti rilevanti 
għandhom jiddokumentaw u fejn rilevanti 
jiżguraw konsistenza ma’ kwalunkwe 
awtorizzazzjoni u valutazzjoni eżistenti 
skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006, ir-Regolament (KE) 
Nru  1107/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill, u mad-Direttivi 98/8/KE, 
2001/82/KE u 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Il-Kummissjoni 
għandha tfassal dokument ta’ gwida li 
jiddeskrivi fil-qosor proċeduri trasparenti 
u kriterji konsistenti li għandhom 
jintużaw għall-identifikazzjoni tas-
sustanzi perikolużi ta’ prijorità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi żgurata konsistenza mal-awtorizzazzjonijiet eżistenti u l-valutazzjonijiet skont 
il-leġiżlazzjoni speċifika għas-settur. L-għażla tal-PHS għandha titwettaq skont proċeduri u 
kriterji ċari u trasparenti, li jkunu konformi mal-leġiżlazzjoni speċifika għas-settur, u jinvolvu 
l-esperti u l-partijiet interessati kollha kif stabbilit taħt l-Artikolu 16(5) tad-Direttiva 
2000/60/KE.

Emenda 98
Julie Girling
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
kriterji għall-għażla ta’ sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità li għandhom:
- ikunu bbażati fuq il-kriterji li 
jiddefinixxu l-persistenza, il-
bijoakkumulazzjoni u t-tossiċità fl-ilma u 
s-sediment skont il-leġiżlazzjoni 
Komunitarja rilevanti, il-leġiżlazzjoni 
Komunitarja speċifika għas-sustanzi fejn 
ikun applikabbli, jew ftehimiet 
internazzjonali rilevanti, u
- jirrikjedu dimostrazzjoni ta’ evidenza 
mill-monitoraġġ ta’ espożizzjoni 
ambjentali wiesgħa, inkluż is-sejbiet tal-
monitoraġġ f’tal-inqas 10 Stati Membri, u 
b’tal-inqas 5% ta’ kampjuni f’mill-inqas 5 
Stati Membri li jkunu f’livelli li jqajmu 
tħassib ekotossikoloġiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura tal-għażla tal-PHS teħtieġ li tiżgura konsistenza sħiħa mal-leġiżlazzjoni 
speċifika għas-sustanzi fid-definizzjoni tal-proprjetajiet tal-PBT.. Barra dan, billi l-
konsegwenzi tal-elenkar tal-PHS huma sinifikanti huwa meħtieġ li jintwerew rilevanza għall-
UE u espożizzjoni wiesgħa ġenwini.

Emenda 99
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha turi evidenza ta’ 
rilevanza għall-UE u dik ekotossikoloġika 
meta tidentifika sustanzi perikolużi ta’ 
prijorità. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi kriterji għall-għażla ta’ PHS 
li għandhom jikkunsidraw kriterji li 
jiddefinixxu persistenza, 
bijoakkumulazzjoni u tossiċità fl-ilma u s-
sediment skont il-leġiżlazzjoni rilevanti 
tal-UE, il-leġiżlazzjoni tal-UE speċifika 
għas-sustanzi fejn applikabbli, jew 
ftehimiet internazzjonali rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-PHS għandha tkun ibbażata fuq il-leġiżlazzjoni rilevanti (pereżempju REACH, 
Pestiċidi, Bijoċidi), il-leġiżlazzjoni qafas jew fuq ftehimiet internazzjonali fejn jiġu stabbiliti l-
livelli ta’ tossiċità u espożizzjoni.

Emenda 100
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sustanzi li jitqiegħdu fuq il-lista ta’ 
sorveljanza skont l-Artikolu 8b, u li 
għalihom wara 12-il xahar ta’ monitoraġġ 
jkun hemm sejbiet f’tal-inqas 10 Stati 
Membri, u b’tal-inqas 5 % ta’ kampjuni 
f’tal-inqas 5 Stati Membri li jkunu f’livelli 
li jqajmu tħassib ekotossikoloġiku, 
għandhom jitqiesu għal identifikazzjoni 
possibbli bħala sustanzi ta’ prijorità jew 
sustanzi perikolużi ta’ prijorità.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi fuq il-lista ta’ sorveljanza li għalihom jintwerew rilevanza għall-UE u espożizzjoni 
wiesgħa ġenwini għandhom jitqiesu għal identifikazzjoni possibbli bħala sustanzi ta’ prijorità 
jew sustanzi perikolużi ta’ prijorità.

Emenda 101
Carl Schlyter

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8a – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jippreżentaw l-informazzjoni dwar l-
istat kimiku separatament minn dik għall-
bqija tas-sustanzi fil-pjanijiet ta’ 
mmaniġġjar tal-baċini tax-xmajjar prodotti 
skont l-Artikolu 13 tad-Direttiva 
2000/60/KE, bla preġudizzju għar-
rekwiżiti tat-Taqsima 1.4.3 tal-Anness V 
għal dik id-Direttiva rigward il-
preżentazzjoni tal-istat kimiku ġenerali, 
u/jew

(a) jippreżentaw l-informazzjoni dwar l-
istat kimiku ta’ dawn is-sustanzi kif ukoll 
ta’ dawk tal-bqija tas-sustanzi
separatament fil-pjanijiet ta’ mmaniġġjar 
tal-baċini tax-xmajjar prodotti skont l-
Artikolu 13 tad-Direttiva 2000/60/KE, bla 
preġudizzju għar-rekwiżiti tat-Taqsima 
1.4.3 tal-Anness V għal dik id-Direttiva 
rigward il-preżentazzjoni tal-istat kimiku 
ġenerali, u/jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandux ikun biss possibbli li tintwera l-informazzjoni tal-istat kimiku b’mod separat 
għas-sustanzi ubikwi tal-PBT, iżda wkoll għall-bqija tas-sustanzi, sabiex ikun jista’ jintwera 
l-progress li jkun sar rispettivament rigward dawk is-sustanzi. Dan għandu jkun mingħajr 
ħsara għall-obbligu li jintwera wkoll l-istat kimiku ġenerali kif stabbilit fit-Taqsima 1.4.3 tal-
Anness V.

Emenda 102
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8a – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jippreżentaw l-informazzjoni dwar l-
istat kimiku separatament minn dik għall-
bqija tas-sustanzi fil-pjanijiet ta’ 
mmaniġġjar tal-baċini tax-xmajjar prodotti 
skont l-Artikolu 13 tad-
Direttiva 2000/60/KE, bla preġudizzju 
għar-rekwiżiti tat-Taqsima 1.4.3 tal-
Anness V għal dik id-Direttiva rigward il-
preżentazzjoni tal-istat kimiku ġenerali, 
u/jew

(a) jipprovdu mapep addizzjonali fil-
format ta' distanza għall-mira (distance-
to-target), jippreżentaw l-informazzjoni 
dwar l-istat kimiku separatament minn dik 
għall-bqija tas-sustanzi fil-pjanijiet ta’ 
mmaniġġjar tal-baċini tax-xmajjar prodotti 
skont l-Artikolu 13 tad-
Direttiva 2000/60/KE, bla preġudizzju 
għar-rekwiżiti tat-Taqsima 1.4.3 tal-
Anness V għal dik id-Direttiva rigward il-
preżentazzjoni tal-istat kimiku ġenerali, 
u/jew

Or. de

Ġustifikazzjoni

Permezz tal-prinċipju oneout-allout jiġu possibilment koperti sustanzi li jistgħu jiġu 
nnegozjati fil-livell tal-UE. Għalhekk, għandhom jiġu stabbiliti mapep addizzjonali biex 
jirrappreżentaw l-istat kimiku ta’ kull waħda minn dawn is-sustanzi, li minnhom ikun ġie 
determinat livell eċċessiv tal-istandards tal-kwalità ambjentali li x'aktarx, madankollu, ma 
jkunux jistgħu jitnaqqsu aktar b’mod suffiċjenti la fil-livell nazzjonali u lanqas fil-livell 
Ewropew. Għal dawn il-mapep huwa propost format ta’ distanza għall-mira (distance-to-
target).

Emenda 103
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8a – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jimmonitorjaw b’mod inqas intensiv 
minn dak li hu meħtieġ għas-sustanzi ta’ 
prijorità skont l-Artikolu 3(4) ta’ din id-
Direttiva u l-Anness V għad-
Direttiva 2000/60/KE, sakemm il-
monitoraġġ ikun wieħed rappreżentattiv u 
diġà tkun teżisti linja bażi statistikament 
robusta rigward il-preżenza ta’ dawk is-
sustanzi fl-ambjent akkwatiku, li tkopri 
mill-inqas ċiklu wieħed tal-ippjanar tal-

(b) jimmonitorjaw b’mod inqas intensiv 
minn dak li hu meħtieġ għas-sustanzi ta’ 
prijorità skont l-Artikolu 3(4) ta’ din id-
Direttiva u l-Anness V għad-Direttiva 
2000/60/KE, sakemm il-monitoraġġ ikun 
wieħed rappreżentattiv u diġà tkun teżisti 
linja bażi statistikament robusta rigward il-
preżenza ta’ dawk is-sustanzi fl-ambjent 
akkwatiku, li tkopri mill-inqas ċiklu 
wieħed tal-ippjanar tal-immaniġġjar tal-
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immaniġġjar tal-baċini tax-xmajjar ta’ sitt 
snin.

baċini tax-xmajjar ta’ sitt snin. Il-
monitoraġġ jista’ jitwettaq darba biss 
f’kull ċiklu ta’ ippjanar jekk l-ebda żieda 
fil-konċentrazzjoni u t-tendenza ta’ dawn 
is-sustanzi ma tiġi rreġistrata waqt l-
ewwel 6 snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż sinifikanti tal-monitoraġġ, l-Istati Membri għandhom jitħallew 
inaqqsu iżjed il-monitoraġġ tas-sustanzi f’każijiet fejn ma jkunx hemm żieda fil-
konċentrazzjoni u t-tendenza waqt l-ewwel 6 snin.

Emenda 104
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
2008/105/KE
Artikolu 8b – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Lista ta’ sorveljanza Lista ta’ monitoraġġ

(Din l-emenda tapplika għat-test 
leġiżlattiv kollu li qed jiġi eżaminat. L-
adozzjoni tagħha timponi adattamenti 
tekniċi fit-test kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet taċ-ċarezza, il-mekkaniżmu propost għandu jissejjaħ lista ta’ monitoraġġ, 
minflok lista ta’ sorveljanza, billi wieħed ikun preċiż dwar is-suġġett tiegħu, sabiex jiġu 
evitati interpretazzjoni u reklamar ħżiena għas-sustanzi fuq il-lista. Il-kliem “Lista ta’ 
Sorveljanza” jagħti l-impressjoni qarrieqa li s-sustanzi fuq il-lista huma ta’ riskju sinifikanti 
fil-livell tal-UE għall-ambjent. Jista’ jkun li ma jkunx il-każ għas-sustanzi kollha fuq il-Lista 
ta’ monitoraġġ.

Emenda 105
Vladko Todorov Panayotov
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 8b – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tfassal lista ta’ 
sorveljanza ta’ sustanzi li għalihom 
għandha tinġabar id-dejta ta’ monitoraġġ 
minn madwar l-Unjoni sabiex tappoġġja l-
eżerċizzji ta’ prijoritizzazzjoni futuri skont
l-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 2000/60/KE.

Il-Kummissjoni, b’konsultazzjoni mal-
Istati Membri u l-partijiet interessati 
kkonċernati, għandha tfassal lista ta’ 
sorveljanza ta’ sustanzi li għalihom 
għandha tinġabar id-dejta ta’ monitoraġġ 
minn madwar l-Unjoni sabiex tappoġġja l-
eżerċizzji ta’ prijoritizzazzjoni futuri skont
l-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 2000/60/KE.
L-għażla ta’ sustanzi għall-inklużjoni fil-
lista ta’ monitoraġġ, inkluż l-ewwel lista 
ta’ monitoraġġ, għandha tkun ibbażata 
fuq kriterji xjentifiċi oġġettivi skont id-
dispożizzjonijiet tal-artikolu attwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jiġu evitati l-ispejjeż magħmula minn monitoraġġ potenzjalment mhux 
meħtieġ u li jiġi żgurat li d-dejta miġbura tkun tista’ sservi l-proċess ta’ prijoritizzazzjoni. 
Għalhekk huwa meħtieġ li jsir proċess ta’ għażla minn esperti xjentifiċi, ibbażat fuq kriterji 
oġġettivi, sabiex jiġi żgurat li s-sustanzi kkunsidrati għall-inklużjoni fl-ewwel lista ta’ 
sorveljanza jkunu r-riżultat ta’ proċess ta’ għażla sod.

Emenda 106
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tfassal lista ta’ 
sorveljanza ta’ sustanzi li għalihom 
għandha tinġabar id-dejta ta’ monitoraġġ 
minn madwar l-Unjoni sabiex tappoġġja l-

Il-Kummissjoni, b’kollaborazzjoni mal-
partijiet interessati rilevanti kollha,
għandha tfassal lista ta’ sorveljanza ta’ 
sustanzi li għalihom għandha tinġabar id-
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eżerċizzji ta’ prijoritizzazzjoni futuri skont 
l-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 2000/60/KE.

dejta ta’ monitoraġġ minn madwar l-
Unjoni sabiex tappoġġja, flimkien mad-
dejta ta’ monitoraġġ minn programmi 
taħt l-Artikoli 5 u 8 tad-Direttiva 
2000/60/KE, l-eżerċizzji ta’ 
prijoritizzazzjoni futuri skont l-Artikolu 
16(2) tad-Direttiva 2000/60/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif ġie ddikjarat qabel, l-Artikoli 5 u 8 tad-Direttiva 2000/60/KE diġà jipprovdu 
informazzjoni prezzjuża dwar l-istat ekoloġiku u kimiku tal-ilmijiet tal-UE bħala riżultat tal-
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-partijiet interessati li għandha tintuża għall-fini tal-
lista ta’ sorveljanza.

Emenda 107
Erik Bánki

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tfassal lista ta’ 
sorveljanza ta’ sustanzi li għalihom 
għandha tinġabar id-dejta ta’ monitoraġġ
minn madwar l-Unjoni sabiex tappoġġja l-
eżerċizzji ta’ prijoritizzazzjoni futuri skont 
l-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 2000/60/KE.

Il-Kummissjoni għandha tfassal lista ta’ 
sorveljanza ta’ sustanzi li għalihom 
għandha tinġabar id-dejta ta’ monitoraġġ 
sabiex tappoġġja l-eżerċizzji ta’ 
prijoritizzazzjoni futuri skont l-Artikolu 
16(2) tad-Direttiva 2000/60/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni tal-lista ta’ sorveljanza se tkun fattur li jimplika spiża addizzjonali, 
għalhekk implimentazzjoni volontarja hija iżjed xierqa f’dan l-istadju. Il-proposta tal-
Kummissjoni li jinżammu 10 sustanzi fuq il-lista ta’ sorveljanza tista’ timplika spiża għolja 
għall-Istati Membri. Numru iżjed baxx ta’ sustanzi huwa ħafna iżjed xieraq sabiex tinbeda l-
implimentazzjoni u jista’ jiġi aġġustat iktar tard fil-fażi tal-implimentazzjoni.
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Emenda 108
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artickolu 8b – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha mhux aktar minn 25 
sustanza jew grupp ta' sustanzi u għandha 
tindika l-matriċi ta' monitoraġġ għal kull 
sustanza. Is-sustanzi għandhom jintgħażlu 
minn fost dawk li għalihom l-
informazzjoni disponibbli tindika li jistgħu 
jimponu riskju sinifikanti fil-livell tal-
Unjoni għal jew permezz tal-ambjent 
akkwatiku. Fl-għażla tas-sustanzi għal-lista 
ta' sorveljanza, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-informazzjoni kollha 
disponibbli inkluż proġetti ta’ riċerka, il-
karatterizzazzjoni u l-programmi ta’ 
monitoraġġ tal-Istati Membri taħt l-Artikoli 
5 u 8 tad-Direttiva 2000/60/KE u l-
informazzjoni dwar il-volumi ta’ 
produzzjoni, ix-xejriet tal-użu, il-
konċentrazzjonijiet fl-ambjent u l-effetti, 
inkluż dik miġbura skont id-Direttivi 
98/8/KE, 2001/82/KE u 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 u r-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha mhux aktar minn 25 
sustanza, u għandha tindika l-matriċi ta' 
monitoraġġ għal kull sustanza. Is-sustanzi 
għandhom jintgħażlu skont kriterji 
trasparenti u oġġettivi minn sustanzi li 
jniġġsu emerġenti u minn fost dawk li 
għalihom l-informazzjoni disponibbli 
tindika li jistgħu jimponu riskju sinifikanti 
fil-livell tal-Unjoni għal jew permezz tal-
ambjent akkwatiku u dejta ta’ monitoraġġ 
insuffiċjenti għall-finijiet ta’ 
prijoritizzazzjoni tkun disponibbli. Fl-
għażla tas-sustanzi għal-lista ta' 
sorveljanza, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-informazzjoni kollha 
disponibbli inkluż ir-riżultati tal-
proċedura ta’ prijoritizzazzjoni imwettqa 
fit-kuntest tat-tħejjija tad-Direttiva 
preżenti, proġetti ta’ riċerka, il-
karatterizzazzjoni u l-programmi ta’ 
monitoraġġ tal-Istati Membri taħt l-Artikoli 
5 u 8 tad-Direttiva 2000/60/KE u l-
informazzjoni dwar il-volumi ta’ 
produzzjoni, ix-xejriet tal-użu, il-
konċentrazzjonijiet u l-preżenza naturali
fl-ambjent u l-effetti, inkluż riżultati ta’ 
valutazzjonijiet robusti tar-riskji abbażi 
ta’ metodoloġija aċċettata b’mod wiesgħa 
u validata u dejta xjentifika minn studji 
avvanzati, billi jiġi kkunsidrat il-progress 
tekniku u xjentifiku u linji gwida stabbiliti 
f’livell internazzjonali (bħall-OECD, il-
GLP),  miġbura skont id-Direttivi 98/8/KE, 
2001/82/KE u 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, u r-Regolament
(KE) Nru 1907/2006 u r-Regolament (KE) 
Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u 
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tal-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu mmonitorjati biss is-sustanzi individwali għal dak li jirrigwarda l-
proprjetajiet psikokimiċi uniċi tagħhom. L-għażla tas-sustanzi għandha ssir skont kriterji 
oġġettivi u trasparenti. L-għan tal-lista ta’ sorveljanza huwa li jinkiseb għarfien fuq sustanzi 
li ma jiġux immonitorjati fuq bażi ta’ rutina, għalhekk għandha tiġi inkluża referenza għas-
sustanzi li jniġġsu emerġenti. Għandha tintuża dejta eżistenti fit-tħejjija tal-proposta attwali 
sabiex titfassal l-ewwel lista ta’ sorveljanza. Huwa importanti li jiġi evalwat ir-riskju maħluq 
mis-sustanzi skont l-ogħla standards, bl-użu ta’ metodi armonizzati ta’ ġbir ta’ dejta.

Emenda 109
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE 
Artickolu 8b – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha mhux aktar minn 25 
sustanza jew grupp ta' sustanzi u għandha 
tindika l-matriċi ta' monitoraġġ għal kull 
sustanza.. Is-sustanzi għandhom jintgħażlu 
minn fost dawk li għalihom l-
informazzjoni disponibbli tindika li jistgħu 
jimponu riskju sinifikanti fil-livell tal-
Unjoni għal jew permezz tal-ambjent 
akkwatiku. Fl-għażla tas-sustanzi għal-lista 
ta' sorveljanza, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-informazzjoni kollha 
disponibbli inkluż proġetti ta’ riċerka, il-
karatterizzazzjoni u l-programmi ta’ 
monitoraġġ tal-Istati Membri taħt l-Artikoli 
5 u 8 tad-Direttiva 2000/60/KE u l-
informazzjoni dwar il-volumi ta’ 
produzzjoni, ix-xejriet tal-użu, il-
konċentrazzjonijiet fl-ambjent u l-effetti, 
inkluż dik miġbura skont id-Direttivi 
98/8/KE, 2001/82/KE u 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha tal-inqas 25 sustanza jew 
grupp ta' sustanzi u għandha tindika l-
matriċi ta' monitoraġġ għal kull sustanza. 
Is-sustanzi għandhom jintgħażlu minn fost 
dawk li għalihom l-informazzjoni 
disponibbli tindika li jistgħu jimponu riskju 
sinifikanti fil-livell tal-Unjoni għal jew 
permezz tal-ambjent akkwatiku. Għandha 
tingħata prijorità lil dawk is-sustanzi fejn 
id-dejta ta’ monitoraġġ disponibbli għall-
finijiet ta’ prijoritizzazzjoni ma tkunx 
biżżejjed. Fl-għażla tas-sustanzi għal-lista 
ta' sorveljanza, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-informazzjoni kollha 
disponibbli inkluż ir-riżultati tal-
proċedura ta’ prijoritizzazzjoni mwettqa 
fil-kuntest tad-Direttiva preżenti, proġetti 
ta’ riċerka, il-karatterizzazzjoni u l-
programmi ta’ monitoraġġ tal-Istati 
Membri taħt l-Artikoli 5 u 8 tad-Direttiva 
2000/60/KE u l-informazzjoni dwar il-
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Regolament (KE) Nru 1907/2006 u r-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

volumi ta’ produzzjoni, ix-xejriet tal-użu, 
il-konċentrazzjonijiet fl-ambjent u l-effetti, 
inkluż dik miġbura skont id-Direttivi 
98/8/KE, 2001/82/KE u 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 u r-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 110
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 8b – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha mhux aktar minn 25 
sustanza jew grupp ta' sustanzi u għandha 
tindika l-matriċi ta' monitoraġġ għal kull 
sustanza. Is-sustanzi għandhom jintgħażlu 
minn fost dawk li għalihom l-
informazzjoni disponibbli tindika li jistgħu 
jimponu riskju sinifikanti fil-livell tal-
Unjoni għal jew permezz tal-ambjent 
akkwatiku. Fl-għażla tas-sustanzi għal-lista 
ta' sorveljanza, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-informazzjoni kollha 
disponibbli inkluż proġetti ta’ riċerka, il-
karatterizzazzjoni u l-programmi ta’ 
monitoraġġ tal-Istati Membri taħt l-Artikoli 
5 u 8 tad-Direttiva 2000/60/KE u l-
informazzjoni dwar il-volumi ta’ 
produzzjoni, ix-xejriet tal-użu, il-
konċentrazzjonijiet fl-ambjent u l-effetti, 
inkluż dik miġbura skont id-Direttivi 
98/8/KE, 2001/82/KE u 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 u r-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha tal-inqas 25 sustanza jew 
grupp ta' sustanzi u għandha tindika l-
matriċi ta' monitoraġġ għal kull sustanza. 
Is-sustanzi għandhom jintgħażlu minn fost 
dawk li għalihom l-informazzjoni 
disponibbli tindika li jistgħu jimponu riskju 
sinifikanti fil-livell tal-Unjoni għal jew 
permezz tal-ambjent akkwatiku. Għandha 
tingħata prijorità lil dawk is-sustanzi, fejn 
tkun disponibbli dejta ta’ monitoraġġ 
insuffiċjenti għall-finijiet ta’ 
prijoritizzazzjoni. Fl-għażla tas-sustanzi 
għal-lista ta' sorveljanza, il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra l-informazzjoni kollha 
disponibbli inkluż ir-riżultati tal-
proċedura ta’ prijoritizzazzjoni mwettqa 
fil-kuntest tad-Direttiva preżenti, proġetti 
ta’ riċerka, il-karatterizzazzjoni u l-
programmi ta’ monitoraġġ tal-Istati 
Membri taħt l-Artikoli 5 u 8 tad-Direttiva 
2000/60/KE u l-informazzjoni dwar il-
volumi ta’ produzzjoni, ix-xejriet tal-użu, 
il-konċentrazzjonijiet fl-ambjent u l-effetti, 
inkluż dik miġbura skont id-Direttivi 
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 98/8/KE, 2001/82/KE u 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 u r-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Matul it-tħejjija tar-reviżjoni attwali tas-sustanzi ta’ prijorità, il-Kummissjoni Ewropea bdiet 
l-għażla tagħhom b’lista ta’ 2 000 sustanza kimika. Il-fluss regolari tad-dejta li joriġina mill-
monitoraġġ ta’ sustanzi fuq il-lista ta’ sorveljanza jagħmlu l-proċess ta’ prijoritizzazzjoni 
iżjed effikaċi. Id-dejta ta’ monitoraġġ eżistenti għandha tiġi kkunsidrata, kif ukoll għandhom 
jiġu kkunsidrati r-riżultati xjentifiċi ġodda. Huwa xieraq li tintuża d-dejta eżistenti ġġenerata 
fit-tħejjija tal-proposta attwali.

Emenda 111
Liam Aylward

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 8b – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha mhux aktar minn 25 
sustanza jew grupp ta' sustanzi u għandha 
tindika l-matriċi ta' monitoraġġ għal kull 
sustanza. Is-sustanzi għandhom jintgħażlu 
minn fost dawk li għalihom l-
informazzjoni disponibbli tindika li jistgħu 
jimponu riskju sinifikanti fil-livell tal-
Unjoni għal jew permezz tal-ambjent 
akkwatiku. Fl-għażla tas-sustanzi għal-lista 
ta' sorveljanza, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-informazzjoni kollha 
disponibbli inkluż proġetti ta’ riċerka, il-
karatterizzazzjoni u l-programmi ta’ 
monitoraġġ tal-Istati Membri taħt l-Artikoli 
5 u 8 tad-Direttiva 2000/60/KE u l-
informazzjoni dwar il-volumi ta’ 
produzzjoni, ix-xejriet tal-użu, il-
konċentrazzjonijiet fl-ambjent u l-effetti, 

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha mhux aktar minn 25 
sustanza jew grupp ta' sustanzi u għandha 
tindika l-matriċi ta' monitoraġġ għal kull 
sustanza.. Is-sustanzi għandhom jintgħażlu 
minn fost dawk li għalihom l-
informazzjoni disponibbli tindika li jistgħu 
jimponu riskju sinifikanti fil-livell tal-
Unjoni għal jew permezz tal-ambjent 
akkwatiku, u tkun disponibbli dejta ta’ 
monitoraġġ insuffiċjenti għall-finijiet ta’ 
prijoritizzazzjoni.. Fl-għażla tas-sustanzi 
għal-lista ta' sorveljanza, il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra l-informazzjoni kollha 
disponibbli inkluż ir-riżultati tal-
proċedura ta’ prijoritizzazzjoni mwettqa 
fil-kuntest tad-Direttiva preżenti, proġetti 
ta’ riċerka, il-karatterizzazzjoni u l-
programmi ta’ monitoraġġ tal-Istati 
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inkluż dik miġbura skont id-Direttivi 
98/8/KE, 2001/82/KE u 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 u r-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Membri taħt l-Artikoli 5 u 8 tad-Direttiva 
2000/60/KE u l-informazzjoni dwar il-
volumi ta’ produzzjoni, ix-xejriet tal-użu, 
il-konċentrazzjonijiet fl-ambjent u l-effetti, 
inkluż dik miġbura skont id-Direttivi 
98/8/KE, 2001/82/KE u 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 u r-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bosta drabi d-dejta ta’ monitoraġġ eżistenti hija ta’ kwalità varjabbli, u l-ksib ta’ dejta ta’ 
monitoraġġ ta’ kwalità tajba huwa essenzjali għat-tisħiħ tal-eżerċizzji ta’ prijoritizzazzjoni 
tal-ġejjieni. Billi r-riżorsi għall-programmi ta’ monitoraġġ huma limitati, għandhom ikunu 
ffukati fuq dawk il-komposti li għalihom ikun hemm nuqqas ċar ta’ dejta. Huwa xieraq li 
tintuża d-dejta eżistenti ġġenerata fit-tħejjija tal-proposta attwali li tista’ tkun ta’ rilevanza 
għall-fini tal-għażla tas-sustanzi għall-ewwel lista ta’ sorveljanza.

Emenda 112
Carl Schlyter

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 8b – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha mhux aktar minn 25 
sustanza jew grupp ta' sustanzi u għandha 
tindika l-matriċi ta' monitoraġġ għal kull 
sustanza. Is-sustanzi għandhom jintgħażlu 
minn fost dawk li għalihom l-
informazzjoni disponibbli tindika li jistgħu 
jimponu riskju sinifikanti fil-livell tal-
Unjoni għal jew permezz tal-ambjent 
akkwatiku. Fl-għażla tas-sustanzi għal-lista 
ta' sorveljanza, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-informazzjoni kollha 
disponibbli inkluż proġetti ta’ riċerka, il-
karatterizzazzjoni u l-programmi ta’ 

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha tal-inqas 25 sustanza jew 
grupp ta' sustanzi u għandha tindika l-
matriċi ta' monitoraġġ għal kull sustanza. 
Is-sustanzi għandhom jintgħażlu minn fost 
dawk li għalihom l-informazzjoni 
disponibbli tindika li jistgħu jimponu riskju 
sinifikanti fil-livell tal-Unjoni għal jew 
permezz tal-ambjent akkwatiku. Fl-għażla 
tas-sustanzi għal-lista ta' sorveljanza, il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra l-
informazzjoni kollha disponibbli inkluż 
proġetti ta’ riċerka, il-karatterizzazzjoni u 
l-programmi ta’ monitoraġġ tal-Istati 
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monitoraġġ tal-Istati Membri taħt l-Artikoli 
5 u 8 tad-Direttiva 2000/60/KE u l-
informazzjoni dwar il-volumi ta’ 
produzzjoni, ix-xejriet tal-użu, il-
konċentrazzjonijiet fl-ambjent u l-effetti, 
inkluż dik miġbura skont id-Direttivi 
98/8/KE, 2001/82/KE u 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 u r-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Membri taħt l-Artikoli 5 u 8 tad-Direttiva 
2000/60/KE u l-informazzjoni dwar il-
proprjetajiet psikokimiċi u tossikoloġiċi, 
id-daqs tal-partiċelli, il-volumi ta’ 
produzzjoni, ix-xejriet tal-użu, il-
konċentrazzjonijiet fl-ambjent u l-effetti, 
inkluż dik miġbura skont id-Direttivi 
98/8/KE, 2001/82/KE u 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 u r-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-għażla tas-sustanzi fuq il-lista ta’ prijorità, il-Kummissjoni għandha tqis ukoll il-
proprjetajiet psikokimiċi u tossikoloġiċi kif ukoll id-daqs tal-partiċelli.

Emenda 113
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 8b – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha mhux aktar minn 25 
sustanza jew grupp ta' sustanzi u għandha 
tindika l-matriċi ta' monitoraġġ għal kull 
sustanza. Is-sustanzi għandhom jintgħażlu 
minn fost dawk li għalihom l-
informazzjoni disponibbli tindika li jistgħu 
jimponu riskju sinifikanti fil-livell tal-
Unjoni għal jew permezz tal-ambjent 
akkwatiku. Fl-għażla tas-sustanzi għal-lista 
ta' sorveljanza, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-informazzjoni kollha 
disponibbli inkluż proġetti ta’ riċerka, il-
karatterizzazzjoni u l-programmi ta’ 
monitoraġġ tal-Istati Membri taħt l-Artikoli 
5 u 8 tad-Direttiva 2000/60/KE u l-

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha tal-inqas 25 sustanza jew 
grupp ta' sustanzi u għandha tindika l-
matriċi ta' monitoraġġ għal kull sustanza..
Is-sustanzi għandhom jintgħażlu minn fost 
dawk li għalihom l-informazzjoni 
disponibbli tindika li jistgħu jimponu riskju 
sinifikanti fil-livell tal-Unjoni għal jew 
permezz tal-ambjent akkwatiku. Fl-għażla 
tas-sustanzi għal-lista ta' sorveljanza, il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra l-
informazzjoni kollha disponibbli inkluż 
proġetti ta’ riċerka, il-karatterizzazzjoni u 
l-programmi ta’ monitoraġġ tal-Istati 
Membri taħt l-Artikoli 5 u 8 tad-Direttiva 
2000/60/KE u l-informazzjoni dwar il-
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informazzjoni dwar il-volumi ta’ 
produzzjoni, ix-xejriet tal-użu, il-
konċentrazzjonijiet fl-ambjent u l-effetti, 
inkluż dik miġbura skont id-Direttivi 
98/8/KE, 2001/82/KE u 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 u r-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

volumi ta’ produzzjoni, ix-xejriet tal-użu,
il-proprjetajiet intrinsiċi, id-daqs tal-
partiċelli, il-konċentrazzjonijiet fl-ambjent 
u l-effetti, inkluż dik miġbura skont id-
Direttivi 98/8/KE, 2001/82/KE u 
2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, u r-Regolament (KE) Nru 
1907/2006 u r-Regolament (KE) Nru 
1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea bdiet l-għażla tagħhom b’lista ta’ 2 000 sustanza kimika li turi l-
iskala tal-problema għall-ekosistema u l-provvista tal-ilma Ewropej. Għandha tinġabar iżjed 
dejta ta’ monitoraġġ għal ammont ikbar ta’ sustanzi li jniġġsu rilevanti.

Emenda 114
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 8b – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha mhux aktar minn 25 
sustanza jew grupp ta' sustanzi u għandha 
tindika l-matriċi ta' monitoraġġ għal kull 
sustanza. Is-sustanzi għandhom jintgħażlu 
minn fost dawk li għalihom l-
informazzjoni disponibbli tindika li jistgħu 
jimponu riskju sinifikanti fil-livell tal-
Unjoni għal jew permezz tal-ambjent 
akkwatiku. Fl-għażla tas-sustanzi għal-lista 
ta' sorveljanza, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-informazzjoni kollha 
disponibbli inkluż proġetti ta’ riċerka, il-
karatterizzazzjoni u l-programmi ta’ 
monitoraġġ tal-Istati Membri taħt l-
Artikoli 5 u 8 tad-Direttiva 2000/60/KE u 
l-informazzjoni dwar il-volumi ta’ 

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha mhux aktar minn 25 
sustanza u għandha tindika l-matriċi ta' 
monitoraġġ għal kull sustanza. Is-sustanzi 
għandhom jintgħażlu minn fost dawk li 
għalihom l-informazzjoni disponibbli 
tindika li jistgħu jimponu riskju sinifikanti 
fil-livell tal-Unjoni għal jew permezz tal-
ambjent akkwatiku u li għalihom hija 
meħtieġa dejta ta' sorveljanza ta' kwalità 
għolja kif ukoll dejta dwar l-impatti 
ekotossikoloġiċi għall-valutazzjoni tar-
riskji. Fl-għażla tas-sustanzi għal-lista ta' 
sorveljanza, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-informazzjoni xjentifika
kollha disponibbli, il-karatterizzazzjoni u l-
programmi ta’ monitoraġġ tal-Istati 
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produzzjoni, ix-xejriet tal-użu, il-
konċentrazzjonijiet fl-ambjent u l-effetti, 
inkluż dik miġbura skont id-
Direttivi 98/8/KE, 2001/82/KE* u 
2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill**, u r-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 u r-Regolament (KE) 
Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill***.

Membri taħt l-Artikoli 5 u 8 tad-
Direttiva 2000/60/KE u l-informazzjoni 
dwar il-volumi ta’ produzzjoni, ix-xejriet 
tal-użu, il-konċentrazzjonijiet fl-ambjent u 
l-effetti, inkluż dik miġbura skont id-
Direttivi 98/8/KE, 2001/82/KE u 
2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, u r-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 u r-Regolament (KE) 
Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill.

Or. de

Emenda 115
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Arikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 8b – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha mhux aktar minn 25 
sustanza jew grupp ta' sustanzi u għandha 
tindika l-matriċi ta' monitoraġġ għal kull 
sustanza. Is-sustanzi għandhom jintgħażlu 
minn fost dawk li għalihom l-
informazzjoni disponibbli tindika li jistgħu 
jimponu riskju sinifikanti fil-livell tal-
Unjoni għal jew permezz tal-ambjent 
akkwatiku. Fl-għażla tas-sustanzi għal-lista 
ta' sorveljanza, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-informazzjoni kollha 
disponibbli inkluż proġetti ta’ riċerka, il-
karatterizzazzjoni u l-programmi ta’ 
monitoraġġ tal-Istati Membri taħt l-
Artikoli 5 u 8 tad-Direttiva 2000/60/KE u 
l-informazzjoni dwar il-volumi ta’ 
produzzjoni, ix-xejriet tal-użu, il-
konċentrazzjonijiet fl-ambjent u l-effetti, 
inkluż dik miġbura skont id-
Direttivi 98/8/KE, 2001/82/KE u 

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha mhux aktar minn 25 
sustanza u għandha tindika l-matriċi ta' 
monitoraġġ għal kull sustanza. Is-sustanzi 
għandhom jintgħażlu, skont proċedura 
teknika, minn fost dawk li għalihom l-
informazzjoni xjentifikament rilevanti
disponibbli tindika li jistgħu jimponu riskju 
sinifikanti fil-livell tal-Unjoni għal jew
permezz tal-ambjent akkwatiku. Fl-għażla 
tas-sustanzi għal-lista ta' sorveljanza, il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra l-
informazzjoni kollha disponibbli inkluż 
proġetti ta’ riċerka, il-karatterizzazzjoni u 
l-programmi ta’ monitoraġġ tal-Istati 
Membri taħt l-Artikoli 5 u 8 tad-
Direttiva 2000/60/KE u l-informazzjoni 
dwar il-volumi ta’ produzzjoni, ix-xejriet 
tal-użu, il-konċentrazzjonijiet fl-ambjent u 
l-effetti, inkluż dik miġbura skont id-
Direttivi 98/8/KE, 2001/82/KE u 
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2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, u r-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 u r-Regolament (KE) 
Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill.

2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, u r-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 u r-Regolament (KE) 
Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill.

Or. it

Emenda 116
Erik Bánki

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 8b – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha mhux aktar minn 25
sustanza jew grupp ta' sustanzi u għandha 
tindika l-matriċi ta' monitoraġġ għal kull 
sustanza. . Is-sustanzi għandhom jintgħażlu 
minn fost dawk li għalihom l-
informazzjoni disponibbli tindika li jistgħu 
jimponu riskju sinifikanti fil-livell tal-
Unjoni għal jew permezz tal-ambjent 
akkwatiku. Fl-għażla tas-sustanzi għal-lista 
ta' sorveljanza, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-informazzjoni kollha 
disponibbli inkluż proġetti ta’ riċerka, il-
karatterizzazzjoni u l-programmi ta’ 
monitoraġġ tal-Istati Membri taħt l-Artikoli 
5 u 8 tad-Direttiva 2000/60/KE u l-
informazzjoni dwar il-volumi ta’ 
produzzjoni, ix-xejriet tal-użu, il-
konċentrazzjonijiet fl-ambjent u l-effetti, 
inkluż dik miġbura skont id-Direttivi 
98/8/KE, 2001/82/KE u 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 u r-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha mhux aktar minn 10
sustanza jew grupp ta' sustanzi u għandha 
tindika l-matriċi ta' monitoraġġ għal kull 
sustanza. Is-sustanzi għandhom jintgħażlu 
minn fost dawk li għalihom l-
informazzjoni disponibbli tindika li jistgħu 
jimponu riskju sinifikanti fil-livell tal-
Unjoni għal jew permezz tal-ambjent 
akkwatiku. Fl-għażla tas-sustanzi għal-lista 
ta' sorveljanza, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-informazzjoni kollha 
disponibbli inkluż proġetti ta’ riċerka, il-
karatterizzazzjoni u l-programmi ta’ 
monitoraġġ tal-Istati Membri taħt l-Artikoli 
5 u 8 tad-Direttiva 2000/60/KE u l-
informazzjoni dwar il-volumi ta’ 
produzzjoni, ix-xejriet tal-użu, il-
konċentrazzjonijiet fl-ambjent u l-effetti, 
inkluż dik miġbura skont id-Direttivi 
98/8/KE, 2001/82/KE u 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 u r-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni tal-lista ta’ sorveljanza se tkun fattur addizzjonali li jimplika spiża, 
għalhekk implimentazzjoni volontarja tkun iżjed xierqa f’dan l-istadju. Il-proposta tal-
Kummissjoni li jiġu inklużi 25 sustanza fuq il-lista ta’ sorveljanza tista’ timplika spiża għolja 
għall-Istati Membri. Numru iżjed baxx ta’ sustanzi jkun ħafna iżjed xieraq sabiex tinbeda l-
implimentazzjoni u jkun jista' jiġi aġġustat iktar tard fil-fażi tal-implimentazzjoni.

Emenda 117
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha mhux aktar minn 25
sustanza jew grupp ta' sustanzi u għandha 
tindika l-matriċi ta' monitoraġġ għal kull 
sustanza. Is-sustanzi għandhom jintgħażlu 
minn fost dawk li għalihom l-
informazzjoni disponibbli tindika li jistgħu 
jimponu riskju sinifikanti fil-livell tal-
Unjoni għal jew permezz tal-ambjent 
akkwatiku. Fl-għażla tas-sustanzi għal-lista 
ta' sorveljanza, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-informazzjoni kollha 
disponibbli inkluż proġetti ta’ riċerka, il-
karatterizzazzjoni u l-programmi ta’ 
monitoraġġ tal-Istati Membri taħt l-Artikoli 
5 u 8 tad-Direttiva 2000/60/KE u l-
informazzjoni dwar il-volumi ta’ 
produzzjoni, ix-xejriet tal-użu, il-
konċentrazzjonijiet fl-ambjent u l-effetti, 
inkluż dik miġbura skont id-Direttivi 
98/8/KE, 2001/82/KE u 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 u r-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha mhux aktar minn 10
sustanza jew grupp ta' sustanzi u għandha 
tindika l-matriċi ta' monitoraġġ għal kull 
sustanza. Is-sustanzi għandhom jintgħażlu 
minn fost dawk li għalihom l-
informazzjoni disponibbli tindika li jistgħu 
jimponu riskju sinifikanti fil-livell tal-
Unjoni għal jew permezz tal-ambjent 
akkwatiku. Fl-għażla tas-sustanzi għal-lista 
ta' sorveljanza, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-informazzjoni kollha 
disponibbli inkluż proġetti ta’ riċerka, il-
karatterizzazzjoni u l-programmi ta’ 
monitoraġġ tal-Istati Membri taħt l-Artikoli 
5 u 8 tad-Direttiva 2000/60/KE u l-
informazzjoni dwar il-volumi ta’ 
produzzjoni, ix-xejriet tal-użu, il-
konċentrazzjonijiet fl-ambjent u l-effetti, 
inkluż dik miġbura skont id-Direttivi 
98/8/KE, 2001/82/KE u 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 u r-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-lista ta’ sorveljanza proposta li tinkludi sa 25 sustanza se timponi spejjeż u piż 
amministrattiv addizzjonali.. L-Istati Membri huma obbligati li jipprovdu dejta analitika għal 
dawn is-sustanzi bħala minimu darba fis-sena. Skont is-sustanzi magħżula huwa probabbli li 
metodi analitiċi jkollhom jiġu żviluppati u stabbiliti biss. Għalhekk in-numru ta’ sustanzi 
għandu jiġi limitat għal 10.

Emenda 118
Kārlis Šadurskis

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 8b – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha mhux aktar minn 25
sustanza jew grupp ta' sustanzi u għandha 
tindika l-matriċi ta' monitoraġġ għal kull 
sustanza. Is-sustanzi għandhom jintgħażlu 
minn fost dawk li għalihom l-
informazzjoni disponibbli tindika li jistgħu 
jimponu riskju sinifikanti fil-livell tal-
Unjoni għal jew permezz tal-ambjent 
akkwatiku. Fl-għażla tas-sustanzi għal-lista 
ta' sorveljanza, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-informazzjoni kollha 
disponibbli inkluż proġetti ta’ riċerka, il-
karatterizzazzjoni u l-programmi ta’ 
monitoraġġ tal-Istati Membri taħt l-Artikoli
5 u 8 tad-Direttiva 2000/60/KE u l-
informazzjoni dwar il-volumi ta’ 
produzzjoni, ix-xejriet tal-użu, il-
konċentrazzjonijiet fl-ambjent u l-effetti, 
inkluż dik miġbura skont id-Direttivi 
98/8/KE, 2001/82/KE u 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 u r-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha mhux aktar minn 10
sustanza jew grupp ta' sustanzi u għandha 
tindika l-matriċi ta' monitoraġġ għal kull 
sustanza. Is-sustanzi għandhom jintgħażlu 
minn fost dawk li għalihom l-
informazzjoni disponibbli tindika li jistgħu 
jimponu riskju sinifikanti fil-livell tal-
Unjoni għal jew permezz tal-ambjent 
akkwatiku. Fl-għażla tas-sustanzi għal-lista 
ta' sorveljanza, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-informazzjoni kollha 
disponibbli inkluż proġetti ta’ riċerka, il-
karatterizzazzjoni u l-programmi ta’ 
monitoraġġ tal-Istati Membri taħt l-Artikoli 
5 u 8 tad-Direttiva 2000/60/KE u l-
informazzjoni dwar il-volumi ta’ 
produzzjoni, ix-xejriet tal-użu, il-
konċentrazzjonijiet fl-ambjent u l-effetti, 
inkluż dik miġbura skont id-Direttivi 
98/8/KE, 2001/82/KE u 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 u r-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

In-numru massimu ta’ sustanzi fil-lista ta’ sorveljanza għandu jitnaqqas sabiex tiġi żgurata l-
proporzjonalità meta mqabbel man-numru ta’ sustanzi ta’ prijorità. Dak jista’ jħeġġeġ ukoll 
li iżjed Stati Membri jieħdu sehem fil-monitoraġġ tas-sustanzi tal-lista ta’ sorveljanza.

Emenda 119
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 8b – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha mhux aktar minn 25 
sustanza jew grupp ta' sustanzi u għandha 
tindika l-matriċi ta' monitoraġġ għal kull 
sustanza. Is-sustanzi għandhom jintgħażlu 
minn fost dawk li għalihom l-
informazzjoni disponibbli tindika li jistgħu 
jimponu riskju sinifikanti fil-livell tal-
Unjoni għal jew permezz tal-ambjent 
akkwatiku. Fl-għażla tas-sustanzi għal-lista 
ta' sorveljanza, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-informazzjoni kollha 
disponibbli inkluż proġetti ta’ riċerka, il-
karatterizzazzjoni u l-programmi ta’ 
monitoraġġ tal-Istati Membri taħt l-Artikoli 
5 u 8 tad-Direttiva 2000/60/KE u l-
informazzjoni dwar il-volumi ta’ 
produzzjoni, ix-xejriet tal-użu, il-
konċentrazzjonijiet fl-ambjent u l-effetti, 
inkluż dik miġbura skont id-Direttivi 
98/8/KE, 2001/82/KE u 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 u r-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha mhux aktar minn 25 
sustanza jew grupp ta' sustanzi u għandha 
tindika l-matriċi ta' monitoraġġ u l-metodu 
ta’ analiżi rakkomandat għal kull 
sustanza. Is-sustanzi għandhom jintgħażlu 
minn fost dawk li għalihom l-
informazzjoni disponibbli tindika li jistgħu 
jimponu riskju sinifikanti fil-livell tal-
Unjoni għal jew permezz tal-ambjent 
akkwatiku. Fl-għażla tas-sustanzi għal-lista 
ta' sorveljanza, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-informazzjoni kollha 
disponibbli inkluż proġetti ta’ riċerka, il-
karatterizzazzjoni u l-programmi ta’ 
monitoraġġ tal-Istati Membri taħt l-Artikoli 
5 u 8 tad-Direttiva 2000/60/KE u l-
informazzjoni dwar il-volumi ta’ 
produzzjoni, ix-xejriet tal-użu, il-
konċentrazzjonijiet fl-ambjent u l-effetti, 
inkluż dik miġbura skont id-Direttivi 
98/8/KE, 2001/82/KE u 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 u r-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tindirizza n-nuqqas ta’ metodi standardizzati għall-kampjunar u l-analiżi ta’ 
sustanzi ġodda. L-iżvilupp ta’ standards għall-kampjunar u l-monitoraġġ tal-bijota għal kull 
sustanza huwa proċess twil u ta’ spiża. Fl-interess tal-effiċjenza, it-tnaqqis tal-ispejjeż u l-
produzzjoni ta’ dejta komparabbli, il-Kummissjoni għandha tappoġġja lill-Istati Membri billi 
toħroġ gwida teknika taħt il-proċess ta’ implimentazzjoni għad-Direttiva 2000/60/KE.

Emenda 120
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha mhux aktar minn 25 
sustanza jew grupp ta' sustanzi u għandha 
tindika l-matriċi ta' monitoraġġ għal kull 
sustanza. Is-sustanzi għandhom jintgħażlu 
minn fost dawk li għalihom l-
informazzjoni disponibbli tindika li jistgħu 
jimponu riskju sinifikanti fil-livell tal-
Unjoni għal jew permezz tal-ambjent 
akkwatiku. Fl-għażla tas-sustanzi għal-lista 
ta' sorveljanza, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-informazzjoni kollha 
disponibbli inkluż proġetti ta’ riċerka, il-
karatterizzazzjoni u l-programmi ta’ 
monitoraġġ tal-Istati Membri taħt l-Artikoli 
5 u 8 tad-Direttiva 2000/60/KE u l-
informazzjoni dwar il-volumi ta’ 
produzzjoni, ix-xejriet tal-użu, il-
konċentrazzjonijiet fl-ambjent u l-effetti, 
inkluż dik miġbura skont id-Direttivi 
98/8/KE, 2001/82/KE u 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 u r-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Fi kwalunkwe ħin, il-lista ta’ sorveljanza 
għandu jkun fiha mhux aktar minn 25 
sustanza jew grupp ta' sustanzi u għandha 
tindika l-matriċi ta' monitoraġġ għal kull 
sustanza. Is-sustanzi għandhom jintgħażlu, 
skont kriterji trasparenti u oġġettivi, minn 
fost dawk li għalihom l-informazzjoni 
disponibbli tindika li jistgħu jimponu riskju 
sinifikanti fil-livell tal-Unjoni għal jew 
permezz tal-ambjent akkwatiku. Fl-għażla 
tas-sustanzi għal-lista ta' sorveljanza, il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra l-
informazzjoni kollha disponibbli inkluż 
proġetti ta’ riċerka, il-karatterizzazzjoni u 
l-programmi ta’ monitoraġġ tal-Istati 
Membri taħt l-Artikoli 5 u 8 tad-Direttiva 
2000/60/KE u l-informazzjoni dwar il-
volumi ta’ produzzjoni, ix-xejriet tal-użu, 
il-konċentrazzjonijiet fl-ambjent u l-effetti, 
inkluż dik miġbura skont id-Direttivi 
98/8/KE, 2001/82/KE u 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 u r-
Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan iddikjarat li fid-Direttiva tipprovdi li l-għażla tas-sustanzi 
kandidati għall-inklużjoni fil-lista ta’ sorveljanza għandha ssir skont kriterji oġġettivi u 
trasparenti sabiex jiġu evitati spejjeż għall-monitoraġġ mhux meħtieġ ta’ sustanzi li ma 
jkunux se jkunu ta’ riskju għall-ambjent akkwatiku.

Emenda 121
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 8b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 10
dwar it-tfassil tal-lista ta’ sorveljanza 
msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi 
proċedura teknika trasparenti u kriterji 
rilevanti dwar it-tfassil tal-lista ta’ 
sorveljanza msemmija fil-paragrafu 1 ta’ 
dan l-Artikolu, u jkollha s-setgħa li tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 10 dwar l-
inklużjoni u t-tneħħija ta’ sustanzi fuq il-
lista ta’ sorveljanza msemmija fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Il-lista ta’ 
sorveljanza għandha tkun valida għal 
perjodu massimu ta’ sentejn mid-data tal-
adozzjoni tagħha, jew sakemm titfassal 
lista ġdida mill-Kummissjoni jekk dan isir 
qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ sentejn.
Fl-eżerċizzju tas-setgħa tagħha skont dan 
il-paragrafu, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li r-rakkomandazzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 16(5) tad-Direttiva 
2000/60/KE jiġu kkunsidrati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-validità fiż-żmien tal-lista ta’ sorveljanza m’għandhiex tkun indefinita, sabiex jittejjeb il-
karattru dinamiku tagħha u jiġi enfasizzat li s-sustanzi m’għandhomx jibqgħu fuq il-lista iżjed 
milli jkun meħtieġ. Għandu jiġi stabbilit proċess trasparenti u ġustifikat bis-sħiħ għall-
inklużjoni u t-tneħħija ta’ sustanzi mil-lista. L-Artikolu 16 (5) tad-Direttiva 2000/60/KE kien 
maħsub biex isaħħaħ id-djalogu bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-partijiet involuti fil-proċess 
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ta’ implimentazzjoni.

Emenda 122
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 8b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 10
dwar it-tfassil tal-lista ta’ sorveljanza 
msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 10
dwar l-inklużjoni u t-tneħħija ta’ sustanzi 
fil-lista ta’ sorveljanza msemmija fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Or. it

Emenda 123
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 8b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 10
dwar it-tfassil tal-lista ta’ sorveljanza 
msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 10
dwar il-kumpilazzjoni tal-lista ta’ 
sorveljanza msemmija fil-paragrafu 1 ta’ 
dan l-Artikolu.

Or. it

Emenda 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 8b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 10 
dwar it-tfassil tal-lista ta’ sorveljanza 
msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 10 
dwar it-tfassil tal-lista ta’ sorveljanza 
msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi l-kriterji u l-proċedura għat-
tneħħija mil-lista ta’ sorveljanza ta’ 
kwalunkwe sustanza li għaliha l-
monitoraġġ jindika li ma jkunx hemm 
biżżejjed evidenza jew rilevanza fil-livell 
tal-UE jew dak ekotossikoloġiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex isir użu effiċjenti u effikaċi mill-fondi pubbliċi, sustanzi għandhom jitneħħew mingħajr 
dewmien żejjed mil-lista ta’ sorveljanza meta r-riżultati ta’ monitoraġġ ma juru l-ebda 
rilevanza ambjentali fil-livell tal-UE.

Emenda 125
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 10 
dwar it-tfassil tal-lista ta’ sorveljanza 
msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 10 
dwar it-tfassil tal-lista ta’ sorveljanza 
msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu
u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-
monitoraġġ tas-sustanzi fil-lista ta’ 
sorveljanza. Fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra r-
rakkomandazzjonijiet mill-partijiet 
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interessati msemmija fl-Artikolu 16(5) 
tad-Direttiva 2000/60/KE. Il-lista ta’ 
sorveljanza għandha tkun valida għal 
erba’ snin mid-data tal-adozzjoni tagħha, 
jew sakemm lista ġdida tiġi mfassla mill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’dan il-mod jista’ jiġi żgurat li l-partijiet interessati rilevanti kollha jkunu jistgħu 
jipparteċipaw b’mod effettiv skont l-Artikolu 16(5) tad-Direttiva 2000/60/KE waqt il-proċess 
li jwassal għat-tfassil tal-lista ta’ sorveljanza min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea..

Emenda 126
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, 
Nessa Childers, Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 8b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 10 
dwar it-tfassil tal-lista ta’ sorveljanza 
msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 10 
dwar it-tfassil tal-lista ta’ sorveljanza 
msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu. Il-lista ta’ sorveljanza għandha 
tkun valida għal erba’ snin jew sakemm 
lista ġdida tiġi mfassla mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 127
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-twettiq tas-setgħa msemmija fil-
paragrafu ta’ qabel, il-Kummissjoni 
tiddefinixxi proċedura teknika 
trasparenti, kif ukoll il-kriterji rilevanti 
għall-inklużjoni u t-tneħħija ta’ sustanzi 
mil-lista ta’ sorveljanza msemmija fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu; barra 
minn hekk, tieħu kont tar-
rakkomandazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 16, paragrafu 5 tad-Direttiva 
2000/60/KE.

Or. it

Emenda 128
Rebecca Taylor

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 8b – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni, fi żmien 12-il xahar 
mill-adozzjoni ta’ din id-direttiva, 
għandha twettaq valutazzjoni xjentifika 
tas-sustanzi li ġejjin, sabiex tivvaluta s-
sostenibbiltà tagħhom għall-inklużjoni 
f’lista ta’ sorveljanza:
i) Diclofenac
ii) 17beta-estradiol
iii) 17alfa-etinilestradiol
Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita 
mill-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 21(1) 
tad-Direttiva 2000/60/KE.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Tliet sustanzi mediċinali huma inklużi fil-lista tas-Sustanzi ta’ Prijorità fil-Proposta tal-
Kummissjoni. It-theddida eżistenti minn dawn is-sustanzi għadha mhijiex ċara u għadha qed 
tiġi diskussa, għalkemm jeżisti tħassib biżżejjed sabiex jiġu prijoritizzati għall-inklużjoni 
possibbli fil-lista ta’ sorveljanza. Il-Kummissjoni għandha tipprijoritizza l-valutazzjoni 
xjentifika ta’ dawn is-sustanzi, billi tikkunsidra l-impatt ekonomiku u soċjali potenzjali, bl-
assistenza tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 21(1) tad-Direttiva 2000/60/KE.

Emenda 129
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tfassal il-lista 
ta’ sorveljanza kif imsemmi fil-
paragrafu 1 mill-[…].

3. Il-Kummissjoni għandha tfassal il-lista 
ta’ sorveljanza kif imsemmi fil-paragrafu 
fi żmien 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ 
ta’ din id-Direttiva, billi tikkunsidra r-
rakkomandazzjonijiet minn esperti skont 
l-Artikolu 16(5) imsemmi hawn fuq tad-
Direttiva 2000/60/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 16(5) tad-Direttiva 2000/60/KE, fit-tħejjija tagħha ta’ proposta għal EQS u 
WFD riveduti, il-Kummissjoni se tikkunsidra r-rakkomandazzjonijiet minn partijiet interessati 
differenti (organizzazzjonijiet ta’ negozju Ewropej, inklużi dawk li jirrappreżentaw l-impriżi 
żgħar u medji u l-organizzazzjonijiet nongovernattivi). Rakkomandazzjoni bħal din għandha 
tapplika għal-lista ta’ sorveljanza bħala l-għodda miksuba mill-proposta riveduta, billi jiġi 
żgurat l-involviment tal-partijiet interessati rilevanti kollha.

Emenda 130
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
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Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 8b – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tfassal il-lista 
ta’ sorveljanza kif imsemmi fil-paragrafu 1 
mill-[…].

3. Il-Kummissjoni għandha tfassal il-lista 
ta’ sorveljanza kif imsemmi fil-paragrafu 1 
mill-[…] u tiddefinixxi proċess fuq bażi 
xjentifika, tekniku u trasparenti għall-
inklużjoni ta' sustanzi fil-lista ta' 
sorveljanza u l-eliminazzjoni tagħhom 
mit-tali lista. Sustanza partikolari tista' 
tiġi inkluża l-aktar għal perjodu ta' żmien 
limitat fuq il-bażi ta' dejta stabbilita 
xjentifikament fil-lista ta' sorveljanza.

Or. de

Emenda 131
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tfassal il-lista 
ta’ sorveljanza kif imsemmi fil-paragrafu 1 
mill-[…].

3. Il-Kummissjoni għandha tfassal il-lista 
ta’ sorveljanza kif imsemmi fil-paragrafu 1 
mill-[…]. L-ewwel lista ta’ sorveljanza 
għandha tinkludi fost oħrajn is-sustanzi 
stabbiliti fl-Anness II ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 132
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tfassal il-lista 
ta’ sorveljanza kif imsemmi fil-paragrafu 1 
mill-[…].

3. Il-Kummissjoni għandha tfassal il-lista 
ta’ sorveljanza kif imsemmi fil-paragrafu 1 
mill-[…]. Is-sustanzi stabbiliti fl-Anness 
II għal din id-Direttiva għandhom fost 
oħrajn jiġu kkunsidrati għall-inklużjoni 
fl-ewwel lista ta’ sorveljanza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi li se jiġu inklużi fl-ewwel lista ta’ sorveljanza għandhom ikunu r-riżultat ta’ 
proċess ta’ għażla bbażat fuq kriterji oġġettivi u fuq l-input tal-partijiet interessati kollha. 
B’dan il-mod jista’ jiġi żgurat li s-sustanzi li ma jeħtiġux li jiġu mmonitorjati ma jiġux inklużi 
fil-Lista ta’ Sorveljanza u, bħala riżultat ta’ dan, ikunu jistgħu jiġu evitati faċilment l-ispejjeż 
magħmula minn monitoraġġ mhux meħtieġ.

Emenda 133
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 3 – nota ta’ qiegħ il-paġna 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

112-il xahar mill-adozzjoni ta’ din id-
Direttiva.

112-il xahar mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva.

Or. it

Emenda 134
Kārlis Šadurskis

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 4 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jimmonitorjaw kull sustanza fil-lista ta’ 
sorveljanza fi stazzjonijiet ta’ monitoraġġ 
rappreżentattivi magħżula fuq mill-inqas 
perjodu ta’ 12-il xahar li jibda fi żmien 3 
xhur mill-inklużjoni tagħha fil-lista ta’ 
sorveljanza.

4. L-Istati Membri jistgħu jipparteċipaw 
fil-monitoraġġ ta’ dawn is-sustanzi. Kull
Stat Membru parteċipanti jimmonitorja
sustanza fil-lista ta’ sorveljanza fi 
stazzjonijiet ta’ monitoraġġ 
rappreżentattivi magħżula fuq mill-inqas 
perjodu ta’ 12-il xahar li jibda fi żmien 12-
il xahar mill-inklużjoni tagħha fil-lista ta’ 
sorveljanza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-involviment tal-Istati Membri fil-monitoraġġ tas-sustanzi tal-lista ta’ sorveljanza għandu 
jkun fuq bażi volontarja, li jista’ jippermetti li jiġu kkunsidrati ċ-ċirkostanzi nazzjonali (bħall-
possibilità tal-preżenza ta’ sustanzi bħal dawn, il-kapaċità amministrattiva u finanzjarja). 
Barra dan, dawn is-sustanzi jista’ jkollhom disponibbiltà limitata tal-metodi analitiċi. Il-
perjodu taż-żmien għandu jkun kompatibbli mal-proċeduri nazzjonali tal-ippjanar baġitarju.

Emenda 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jimmonitorjaw kull sustanza fil-lista ta’ 
sorveljanza fi stazzjonijiet ta’ monitoraġġ 
rappreżentattivi magħżula fuq mill-inqas 
perjodu ta’ 12-il xahar li jibda fi żmien 3 
xhur mill-inklużjoni tagħha fil-lista ta’ 
sorveljanza.

4. L-Istati Membri għandhom 
jimmonitorjaw kull sustanza fil-lista ta’ 
sorveljanza fi stazzjonijiet ta’ monitoraġġ 
rappreżentattivi magħżula fuq mill-inqas 
perjodu ta’ 12-il xahar li jibda fi żmien 12-
il xahar mill-inklużjoni tagħha fil-lista ta’ 
sorveljanza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex fattibbli li l-bidu effettiv tal-monitoraġġ isir fi żmien 3 xhur mill-inklużjoni tas-
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sustanzi fil-lista ta’ sorveljanza. Dan huwa minħabba l-fatt li mhux se jkun possibbli li jiġi 
stabbilit kwalunkwe ftehim minn qabel mal-laboratorji u l-persunal tal-kampjunar qabel l-
identifikazzjoni tal-lista effettiva tas-sustanzi. Il-proċeduri tal-offerti u l-akkwist se jeħtieġu 
ammont konsiderevoli ta’ żmien.

Emenda 137
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 8b – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jimmonitorjaw kull sustanza fil-lista ta’ 
sorveljanza fi stazzjonijiet ta’ monitoraġġ 
rappreżentattivi magħżula fuq mill-inqas 
perjodu ta’ 12-il xahar li jibda fi żmien 3
xhur mill-inklużjoni tagħha fil-lista ta’ 
sorveljanza.

4. L-Istati Membri għandhom 
jimmonitorjaw kull sustanza fil-lista ta’ 
sorveljanza fi stazzjonijiet ta’ monitoraġġ 
rappreżentattivi magħżula fuq mill-inqas 
perjodu ta’ 12-il xahar li jibda fi żmien 5
xhur mill-inklużjoni tagħha fil-lista ta’ 
sorveljanza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jeħtieġu ż-żmien sabiex jistabbilixxu l-monitoraġġ ta’ sustanzi ġodda.

Emenda 138
Kārlis Šadurskis

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jagħżel mill-
inqas stazzjon wieħed għal kull, bħala 
medja, 15000 km2 ta’ erja ġeografika,
b’minimu ta’ wieħed għal kull Stat 
Membru.

Kull Stat Membru parteċipanti jagħżel 
mill-inqas stazzjon wieħed għal kull 40000 
km2  jew, b’mod alternattiv, tal-inqas 
stazzjon wieħed għal kull 3 miljun abitant.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu kapaċi li jagħżlu d-distribuzzjoni l-iżjed xierqa tal-
istazzjonijiet ta’ monitoraġġ.

Emenda 139
Carl Schlyter

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jagħżel mill-
inqas stazzjon wieħed għal kull, bħala 
medja, 15000 km2 ta’ erja ġeografika, 
b’minimu ta’ wieħed għal kull Stat 
Membru.

Kull Stat Membru għandu jagħżel mill-
inqas stazzjon wieħed għal kull 40000 km2

ta’ erja ġeografika, jew alternattivament, 
tal-inqas stazzjon wieħed għal kull 2.0 
miljun abitant, skont liema jkun l-ogħla,
b’minimu ta’ żewġ stazzjonijiet. L-Istati 
Membri jistgħu jagħżlu li jillimitaw in-
numru ta’ stazzjonijiet għal 30 għal kull 
Stat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-numru ta’ stazzjonijiet f’kull Stat Membru għall-monitoraġġ tas-sustanzi tal-lista ta’ 
sorveljanza m’għandux ikun ibbażat sempliċement fuq id-daqs ġeografiku, iżda għandu 
jikkunsidra wkoll il-popolazzjoni tiegħu. Dan jiżgura numru iżjed xieraq ta’ siti ta’ 
monitoraġġ. Dan huwa bbażat fuq proposta tal-Kunsill, iżda b’minimu ta’ żewġ siti għal kull 
Stat Membru, minflok wieħed biss. Meta mqabbel mal-proposta tal-Kummissjoni, jista’ 
jwassal għal tnaqqis tas-siti ta’ monitoraġġ minn 299 għal 254, iżda mhux daqs kemm ġie 
propost mir-rapporteur (241).

Emenda 140
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
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Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jagħżel mill-
inqas stazzjon wieħed għal kull, bħala 
medja, 15000 km2 ta’ erja ġeografika, 
b’minimu ta’ wieħed għal kull Stat 
Membru.

Kull Stat Membru għandu jagħżel mill-
inqas stazzjon wieħed għal kull, bħala 
medja, 20000 km2 ta’ erja ġeografika, 
b’minimu ta’ wieħed għal kull Stat 
Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jista’ jgħin fit-tnaqqis tal-ispejjeż amministrattivi sinifikanti tal-implimentazzjoni.

Emenda 141
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-għażla tal-istazzjonijiet rappreżentattivi, 
tal-frekwenza tal-monitoraġġ u l-ħin għal 
kull sustanza, l-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw ix-xejriet tal-użu tas-
sustanza. Il-frekwenza ta’ monitoraġġ ma 
għandhiex tkun inqas minn darba fis-sena.

Fl-għażla tal-istazzjonijiet rappreżentattivi, 
tal-frekwenza tal-monitoraġġ u l-ħin għal 
kull sustanza, l-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw ix-xejriet tal-użu tas-
sustanza. Il-frekwenza ta’ monitoraġġ ma 
għandhiex tkun inqas minn ħames darbiet
fis-sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata kwalità tajba tad-dejta ta’ monitoraġġ u jinkisbu riżultati affidabbli għat-
teħid tad-deċiżjonijiet tal-ġejjieni l-frekwenza tal-monitoraġġ m’għandhiex tkun ta’ inqas 
minn 5 drabi kull sena.
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Emenda 142
Carl Schlyter

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-għażla tal-istazzjonijiet rappreżentattivi, 
tal-frekwenza tal-monitoraġġ u l-ħin għal 
kull sustanza, l-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw ix-xejriet tal-użu tas-
sustanza. Il-frekwenza ta’ monitoraġġ ma 
għandhiex tkun inqas minn darba fis-sena.

Fl-għażla tal-istazzjonijiet rappreżentattivi, 
tal-frekwenza tal-monitoraġġ u l-ħin għal 
kull sustanza, l-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw ix-xejriet tal-użu tas-
sustanza. Il-frekwenza ta’ monitoraġġ ma 
għandhiex tkun inqas minn darba kull tliet 
xhur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lista ta’ sorveljanza tagħmel sens biss jekk il-frekwenza tal-monitoraġġ tippermetti l-ksib 
ta’ dejta rappreżentattiva. Minimu ta’ darba fis-sena, jew darbtejn fis-sena kif propost mir-
rapporteur, mhuwiex statistikament sinifikanti, iżjed u iżjed meta wieħed iqis li l-emissjonijiet 
fl-ilma jistgħu ivarjaw matul is-sena. Il-monitoraġġ għandu jsir tal-inqas darba kull staġun, 
jiġifieri darba kull tliet xhur. Dan inaqqas ukoll ir-riskju li l-kampjunar isir f’mumenti 
irrilevanti.

Emenda 143
Kriton Arsenis, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 8b – paragrafu 4 – subparagrafu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-għażla tal-istazzjonijiet rappreżentattivi, 
tal-frekwenza tal-monitoraġġ u l-ħin għal 
kull sustanza, l-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw ix-xejriet tal-użu tas-
sustanza. Il-frekwenza ta’ monitoraġġ ma 
għandhiex tkun inqas minn darba fis-

Fl-għażla tal-istazzjonijiet rappreżentattivi, 
tal-frekwenza tal-monitoraġġ u l-ħin għal 
kull sustanza, l-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw ix-xejriet tal-użu tas-
sustanza.. Il-frekwenza ta’ monitoraġġ
għandha tkun tal-inqas darbtejn f’sena 
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sena. b’kunsiderazzjoni tal-użu tax-xejriet tas-
sustanza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti sustanzi, b’mod speċjali l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, għandhom jiġu 
mmonitorjati għal ħafna drabi fis-sena skont il-mudelli tal-użu. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw monitoraġġi multipli kull sena sabiex jipprovdu dejta affidabbli.

Emenda 144
Rebecca Taylor

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-għażla tal-istazzjonijiet rappreżentattivi, 
tal-frekwenza tal-monitoraġġ u l-ħin għal 
kull sustanza, l-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw ix-xejriet tal-użu tas-
sustanza.. Il-frekwenza ta’ monitoraġġ ma 
għandhiex tkun inqas minn darba fis-
sena.

Fl-għażla tal-istazzjonijiet rappreżentattivi, 
tal-frekwenza tal-monitoraġġ u l-ħin għal 
kull sustanza, l-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw ix-xejriet tal-użu tas-
sustanza.. Il-frekwenza ta’ monitoraġġ
għandha tkun ta’ kull 9 xhur sabiex tkopri 
l-fluttwazzjonijiet staġjonali .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-frekwenza tal-monitoraġġ għandha tiżdied sabiex tippermetti l-ġbir ta’ grupp qawwi ta’ 
dejta.  Intervalli ta’ 9 xhur jistgħu jippermettu l-ġbir ta’ dejta waqt żminijiet differenti tas-
sena, u b’hekk jiġu koperti l-fluttwazzjonijiet staġjonali.

Emenda 145
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE 
Artikolu 8b – paragrafu 4 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-għażla tal-istazzjonijiet rappreżentattivi, 
tal-frekwenza tal-monitoraġġ u l-ħin għal 
kull sustanza, l-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw ix-xejriet tal-użu tas-
sustanza. Il-frekwenza ta’ monitoraġġ ma 
għandhiex tkun inqas minn darba fis-sena.

Fl-għażla tal-istazzjonijiet rappreżentattivi, 
tal-frekwenza tal-monitoraġġ u l-ħin għal 
kull sustanza, l-Istati Membri għandhom 
jikkunsidraw ix-xejriet tal-użu tas-
sustanza.. Il-frekwenza ta’ monitoraġġ ma 
għandhiex tkun inqas minn darba fis-sena.
Għas-sustanzi fejn monitoraġġ wieħed fis-
sena jista’ jirriżulta fl-ebda dejta, jew 
dejta mhux kompluta meta wieħed iqis ix-
xejriet tal-użu tas-sustanza l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw monitoraġġi 
multipli kull sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi pprovduta dejta ta’ kwalità tajba u affidabbli ċerti sustanzi, b’mod speċjali l-
prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, għandhom jiġu mmonitorjati għal ħafna drabi kull sena 
skont il-mudelli tal-użu.

Emenda 146
Erik Bánki

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Permezz ta’ deroga, l-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu, abbażi ta’ valutazzjoni 
tar-riskji, li ma jwettqux il-monitoraġġ ta’ 
ċerti sustanzi. Din id-deċiżjoni għandha 
tiġi komunikata lill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni tal-lista ta’ sorveljanza se jkun fattur addizzjonali li jimplika spiża, u 
għalhekk implimentazzjoni volontarja tkun iżjed xierqa f’dan l-istadju. Il-proposta tal-
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Kummissjoni li jinżammu 25 sustanza fil-lista ta’ sorveljanza tista’ timplika spiża għolja 
għall-Istati Membri. Numru iżjed baxx ta’ sustanzi jkun ħafna iżjed xieraq sabiex tinbeda l-
implimentazzjoni u jkun jista’ jiġi aġġustat iktar tard fil-fażi tal-implimentazzjoni.

Emenda 147
Kārlis Šadurskis

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jirrapportaw 
ir-riżultati tal-monitoraġġ imwettaq skont
il-paragrafu 4 lill-Kummissjoni fi żmien 
18-il xahar mill-inklużjoni tas-sustanza fil-
lista ta’ sorveljanza, u kull 12-il xahar 
minn hemm ’il quddiem sakemm is-
sustanza tinżamm fuq il-lista. Ir-rapport 
għandu jinkludi informazzjoni dwar ir-
rappreżentattività tal-istazzjon u l-
istrateġija ta’ monitoraġġ.

5. L-Istati Membri jirrapportaw ir-riżultati 
tal-monitoraġġ imwettaq skont il-
paragrafu 4 lill-Kummissjoni fi żmien 18-
il xahar mill-inklużjoni tas-sustanza fil-
lista ta’ sorveljanza, u kull 12-il xahar 
minn hemm ’il quddiem sakemm is-
sustanza tinżamm fuq il-lista. Ir-rapport 
għandu jinkludi informazzjoni dwar ir-
rappreżentattività tal-istazzjon u l-
istrateġija ta’ monitoraġġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-approċċ tal-parteċipazzjoni volontarja tal-Istati Membri.

Emenda 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jirrapportaw 
ir-riżultati tal-monitoraġġ imwettaq skont 
il-paragrafu 4 lill-Kummissjoni fi żmien

5. L-Istati Membri għandhom jirrapportaw 
ir-riżultati tal-monitoraġġ imwettaq skont 
il-paragrafu 4 lill-Kummissjoni fi żmien 21
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18-il xahar mill-inklużjoni tas-sustanza fil-
lista ta’ sorveljanza, u kull 12-il xahar 
minn hemm ’il quddiem sakemm is-
sustanza tinżamm fuq il-lista. Ir-rapport 
għandu jinkludi informazzjoni dwar ir-
rappreżentattività tal-istazzjon u l-
istrateġija ta’ monitoraġġ.

xahar mill-inklużjoni tas-sustanza fil-lista 
ta’ sorveljanza, u kull 12-il xahar minn 
hemm ’il quddiem sakemm is-sustanza 
tinżamm fuq il-lista. Ir-rapport għandu 
jinkludi informazzjoni dwar ir-
rappreżentattività tal-istazzjon u l-
istrateġija ta’ monitoraġġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri se jeħtieġu żmien biżżejjed għall-ipproċessar tad-dejta u r-rappurtar tar-
riżultati.

Emenda 149
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jirrapportaw 
ir-riżultati tal-monitoraġġ imwettaq skont 
il-paragrafu 4 lill-Kummissjoni fi żmien
18-il xahar mill-inklużjoni tas-sustanza fil-
lista ta’ sorveljanza, u kull 12-il xahar 
minn hemm ’il quddiem sakemm is-
sustanza tinżamm fuq il-lista. Ir-rapport 
għandu jinkludi informazzjoni dwar ir-
rappreżentattività tal-istazzjon u l-
istrateġija ta’ monitoraġġ.

5. L-Istati Membri għandhom jirrapportaw 
ir-riżultati tal-monitoraġġ imwettaq skont 
il-paragrafu 4 lill-Kummissjoni fi żmien
12-il xahar mill-inklużjoni tas-sustanza fil-
lista ta’ sorveljanza, u kull 12-il xahar 
minn hemm ’il quddiem sakemm is-
sustanza tinżamm fuq il-lista. Ir-rapport 
għandu jinkludi informazzjoni dwar ir-
rappreżentattività tal-istazzjon u l-
istrateġija ta’ monitoraġġ.

Jekk ir-riżultati tal-monitoraġġ juru li s-
sustanzi fil-lista ta’ sorveljanza jkunu 
skoperti f’tal-inqas 3 Stati Membri, u 
jistgħu iqajmu tħassib, il-Kummissjoni 
għandha tinkludihom fl-Anness I u tieħu 
l-miżuri ta’ kontroll xierqa.

Or. en



AM\919170MT.doc 101/108 PE496.330v04-00

MT

Emenda 150
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jirrapportaw 
ir-riżultati tal-monitoraġġ imwettaq skont
il-paragrafu 4 lill-Kummissjoni fi żmien 
18-il xahar mill-inklużjoni tas-sustanza 
fil-lista ta’ sorveljanza, u kull 12-il xahar 
minn hemm ’il quddiem sakemm is-
sustanza tinżamm fuq il-lista. Ir-rapport 
għandu jinkludi informazzjoni dwar ir-
rappreżentattività tal-istazzjon u l-
istrateġija ta’ monitoraġġ.

5. L-Istati Membri għandhom
jimplimentaw sistema ta’ monitoraġġ 
validata xjentifikament li tikkonforma 
ma’ standards internazzjonali xierqa,
skont id-Direttiva 2009/90/KE, rigward 
sustanza speċifika fuq il-lista ta’ 
sorveljanza.

L-Istati Membri għandhom jirrapportaw 
ir-riżultati tal-monitoraġġ imwettaq skont 
il-paragrafu 4 lill-Kummissjoni fi żmien 
18-il xahar mill-inklużjoni tas-sustanza 
fil-lista ta’ sorveljanza. Abbażi tar-
riżultati miksuba mill-Istati Membri u 
kriterji predefiniti, il-Kummissjoni 
għandha tiġġustifika il-monitoraġġ 
kontinwu tas-sustanza kull 12-il xahar 
minn hemm ’il quddiem sakemm is-
sustanza tinżamm fuq il-lista u tistieden 
lill-partijiet interessati sabiex 
jikkummentaw. Ir-rapport għandu 
jinkludi informazzjoni dwar ir-
rappreżentattività tal-istazzjon u l-
istrateġija ta’ monitoraġġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet tal-effikaċja u l-effiċjenza fl-użu tal-lista ta’ sorveljanza, għandha tinkludi biss 
is-sustanzi li huma strettament meħtieġa. Dan għandu jinkludi wkoll il-konsultazzjoni tal-
partijiet interessati sabiex jiġi żgurat li s-setturi kollha jiġu involuti.
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Emenda 151
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jirrapportaw 
ir-riżultati tal-monitoraġġ imwettaq skont 
il-paragrafu 4 lill-Kummissjoni fi żmien 
18-il xahar mill-inklużjoni tas-sustanza fil-
lista ta’ sorveljanza, u kull 12-il xahar 
minn hemm ’il quddiem sakemm is-
sustanza tinżamm fuq il-lista. Ir-rapport 
għandu jinkludi informazzjoni dwar ir-
rappreżentattività tal-istazzjon u l-
istrateġija ta’ monitoraġġ.

5. L-Istati Membri għandhom jirrapportaw 
ir-riżultati tal-monitoraġġ imwettaq skont 
il-paragrafu 4 lill-Kummissjoni fi żmien 
18-il xahar mill-inklużjoni tas-sustanza fil-
lista ta’ sorveljanza, u kull 12-il xahar 
minn hemm ’il quddiem sakemm is-
sustanza tinżamm fuq il-lista. Ir-rapport 
għandu jinkludi informazzjoni dwar ir-
rappreżentattività tal-istazzjon u l-
istrateġija ta’ monitoraġġ. Jekk ir-riżultati 
tal-monitoraġġ juru li s-sustanzi fuq il-
lista ta’ sorveljanza jiġu skoperti f’tal-
inqas 3 Stati Membri, il-Kummissjoni 
għandha tapplika l-miżuri ta’ kontroll 
skont l-Artikolu 5a.

Or. en

(Ara l-Emenda 89 għall-Artikolu 2, punt 3a (ġdid))

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tapplika l-miżuri ta’ kontroll ipprovduti mil-leġiżlazzjoni dwar is-
sustanzi kimiċi fil-livell komunitarju dwar is-sustanzi li jniġġsu emerġenti. Fejn id-dejta ta’ 
monitoraġġ tiskopri li s-sustanza tkun tista’ tinstab f’mill-inqas 3 Stati Membri f’livelli li 
jeżiġu tħassib, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra li telenka dik is-sustanza bħala PS/PHS u 
tipproponi miżuri ta’ kontroll xierqa, fejn ikun meħtieġ.

Emenda 152
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux iktar tard minn 6 xhur wara l-
wasla ta’ dawn ir-rapporti, il-
Kummissjoni għandha tneħħi mil-lista ta’ 
sorveljanza kwalunkwe sustanza li 
għaliha l-monitoraġġ jindika li ma kien 
hemm l-ebda sejba f’tal-inqas 10 Stati 
Membri, b’tal-inqas 5% tal-kampjuni 
f’tal-inqas 5 Stati Membri jkunu f'livelli li 
jqajmu tħassib ekotossikoloġiku. Is-
sustanza għandha titneħħa mil-lista ta’ 
sorveljanza jekk il-valutazzjoni tar-riskji 
skont l-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 
2000/60/KE tikkonferma li s-sustanza 
mhijiex ta’ riskju sinifikanti fil-livell tal-
Unjoni għal jew permezz tal-ambjent 
akkwatiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti kriterji ċari għat-tneħħija ta’ sustanzi mil-lista ta’ sorveljanza, 
fejn ir-riżultati ta’ monitoraġġ jindikaw li jkun hemm sejbiet mhux mifruxa biżżejjed sabiex 
jiġġustifikaw l-ispiża ta’ monitoraġġ kontinwu taħt il-lista ta’ sorveljanza. Għandu jkun hemm 
ukoll proċess miftiehem għat-tneħħija ta’ sustanzi mil-lista ta’ sorveljanza jekk il-valutazzjoni 
tar-riskji jiġġustifika dan.

Emenda 153
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jistabbilixxu 
speċifikazzjonijiet tekniċi għall-
monitoraġġ tas-sustanzi fil-lista ta’ 
sorveljanza u l-formati tekniċi għar-
rapportar lill-Kummissjoni, tar-riżultati ta’ 

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-
formati tekniċi għar-rapportar lill-
Kummissjoni, tar-riżultati ta’ monitoraġġ u 
l-informazzjoni relatata.. Il-Kummissjoni 
għandha tiżviluppa linji gwida, inkluż 
speċifikazzjonijiet tekniċi, bl-għan li 
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monitoraġġ u l-informazzjoni relatata.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ analiżi msemmija fl-
Artikolu 9(2).

tiffaċilita l-monitoraġġ tas-sustanzi fil-
lista ta’ sorveljanza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huma meħtieġa speċifikazzjonijiet omoġeni ta’ rappurtar u formats tekniċi sabiex jiġu żgurati 
ċ-ċarezza u l-preċiżjoni tad-dejta pprovduta. Dan għandu jgħin sabiex jiġu żgurati l-integrità 
u l-komparabbiltà tal-informazzjoni, u jista’ jgħin fil-ġbir iżjed malajr tad-dejta mill-Istati 
Membri u jiffaċilita l-proċess tal-analiżi tad-dejta. Barra dan, il-Kummissjoni għandha 
tiżviluppa linji gwida bil-għan li jiġu faċilitati l-aspetti tekniċi tal-monitoraġġ, il-kampjunar, 
il-metodi analitiċi, il-kapaċità tal-laboratorji, eċċ.

Emenda 154
Julie Girling

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jistabbilixxu 
speċifikazzjonijiet tekniċi għall-
monitoraġġ tas-sustanzi fil-lista ta’ 
sorveljanza u l-formati tekniċi għar-
rapportar lill-Kummissjoni, tar-riżultati ta’ 
monitoraġġ u l-informazzjoni relatata. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ analiżi msemmija fl-Artikolu 9(2).

6. Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jistabbilixxu 
speċifikazzjonijiet tekniċi għall-
monitoraġġ tas-sustanzi fil-lista ta’ 
sorveljanza u l-formati tekniċi għar-
rapportar lill-Kummissjoni, tar-riżultati ta’ 
monitoraġġ u l-informazzjoni relatata. Fit-
tħejjija tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra ir-
rakkomandazzjonijiet tal-esperti kif 
iddikjarat fl-Artikolu 16(5) tad-Direttiva 
2000/60/KE. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ analiżi msemmija fl-
Artikolu 9(2). L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
għandhom jiġu implimentati biss jekk 
ikun hemm metodu validat xjentifikament 
armonizzat fil-livell tal-Unjoni, li 
jikkonforma mal-istandards 
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internazzjonali xierqa, skont id-Direttiva 
2009/90/kE, għall-monitoraġġ tas-
sustanzi relativi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 16(5) tad-Direttiva 2000/60/KE, meta tkun qiegħda tħejji proposta riveduta 
għal EQS u WFD il-Kummissjoni għandha tikkunsidra r-rakkomandazzjonijiet minn partijiet 
interessati differenti. Rakkomandazzjoni bħal din għandha tapplika għal-lista ta’ sorveljanza 
bħala l-għodda miksuba mill-proposta riveduta, u li tiżgura l-involviment tal-partijiet 
interessati rilevanti kollha. Il-monitoraġġ tas-sustanzi jista’ jkun ta’ suċċess biss jekk ikun 
hemm metodi miftiehma u validati b’mod xjentifiku sabiex jidentifikawhom u josservawhom.

Emenda 155
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. 
Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8b – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi, 
skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) 
Nru 1367/2006, opportunitajiet bikrija u 
effikaċi sabiex il-pubbliku jipparteċipa fit-
tfassil tal-lista ta’ sorveljanza u l-matriċi 
ta’ monitoraġġ. Il-Kummissjoni għandha 
tagħmel disponibbli għall-pubbliku, 
f’forma elettronika, l-informazzjoni 
rilevanti kollha bl-għan tat-tixrid attiv u 
sistematiku tagħha skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1367/2006.

Or. en

Emenda 156
Thomas Ulmer



PE496.330v04-00 106/108 AM\919170MT.doc

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6a (ġdid)
Direttiva 2008/105/KE
Artikolu 8c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Għandu jiżdied l-Artikolu 8c li ġej: 

“Artikolu 8c

Regoli tranżitorji għall-informazzjoni 
pubblika u r-rekwiżiti ta’ rapportar

Għal sustanzi bin-numri 2, 15, 20, 22, 23, 
34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47 u 48 
fil-Parti A tal-Anness I ta' din id-
Direttiva, l-Istati Membri jistgħu 
jippreżentaw l-informazzjoni dwar l-istat 
kimiku separatament minn dik għall-bqija 
tas-sustanzi fil-pjanijiet ta’ ġestjoni tal-
baċini tax-xmajjar imħejjija skont l-
Artikolu 13 tad-Direttiva 2000/60/KE, fir-
rigward tar-rekwiżiti tal-Anness V, it-
Taqsima 1.4.3 ta' din id-Direttiva jsiru 
valutazzjoni u rappreżentazzjoni separati 
sa ċertu punt tal-istat kimiku ġenerali. L-
għanijiet u l-obbligi skont l-Artikolu 4(1), 
11(3) u 16(6) ta' din id-Direttiva ma jiġux 
affettwati.

Or. de

Emenda 157
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 11
Direttiva 2008/105/KE
Annessi II u III

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. L-Annessi II u III huma revokati. 11. L-Anness II qed jinbidel bit-test 
stabbilit fl-Anness IIa għal din id-
Direttiva u l-Anness III huwa revokat.
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Or. en

(Ara l-Emenda 222 għal-Anness IIa (ġdid))

Emenda 158
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – nota f’qiegħ il-paġna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 12-il xahar mill-adozzjoni ta’ din id-
Direttiva.

1 24 xahar mill-adozzjoni ta’ din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żmien tat-trażpożizzjoni għandu jirrifletti l-kumplessità tal-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni u d-domanda fuq ir-riżorsi.

Emenda 159
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – nota ta’ qiegħ il-paġna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 12-il xahar mill-adozzjoni ta’ din id-
Direttiva.

1 12-il xahar mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva.

Or. it

Emenda 160
Carl Schlyter

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja l-ewwel subparagrafu, wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, 
l-Istati Membri għandhom jinkludu il-
lista riveduta tas-sustanzi ta’ prijorità u l-
EQS tagħhom fl-ewwel aġġornament 
tagħhom tal-pjan ta’ ġestjoni tal-baċin 
tax-xmajjar skont l-Artikolu 13 tad-
Direttiva 2000/60/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri iridu jaġġornaw il-pjanijiet tagħhom ta’ ġestjoni tal-baċin tax-xmajjar sa 
Ottubru 2015. Hija ta’ importanza primarja li s-sustanzi ta’ prijorità riveduti u l-EQS 
tagħhom jiġu kkunsidrati f’dan l-aġġornament sabiex jilħqu l-EQS fl-2012, inkella jkunu 
jistgħu jiġu applikati biss fl-2027.


