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Emenda 14
Fiona Hall

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-inġestjoni tal-ilma hija waħda mill-
mogħdijiet ta' inkorporazzjoni ta' sustanzi 
radjuattivi fil-ġisem tal-bniedem. Skont id-
Direttiva tal-Kunsill 96/29/Euratom tat-
13 ta' Mejju 1996 li tistabbilixxi standards 
bażiċi ta' sigurtà għall-ħarsien tas-saħħa 
tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali kontra 
l-perikli li jiġu minn radjazzjoni jonizzanti, 
il-kontribuzzjoni għall-esponiment tal-
popolazzjoni b'mod ġenerali minn prattiki 
li jinvolvu riskju minn radjazzjoni 
jonizzanti għandha tinżamm fl-iktar livell 
baxx li jista' jinkiseb b'mod raġonevoli.

(1) L-inġestjoni tal-ilma hija waħda mill-
mogħdijiet ta' inkorporazzjoni ta' sustanzi 
radjuattivi fil-ġisem tal-bniedem. Skont id-
Direttiva tal-Kunsill 96/29/Euratom tat-
13 ta' Mejju 1996 li tistabbilixxi standards 
bażiċi ta' sigurtà għall-ħarsien tas-saħħa 
tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali kontra
l-perikli li jiġu minn radjazzjoni jonizzanti, 
il-kontribuzzjoni għall-esponiment tal-
popolazzjoni b'mod ġenerali, filwaqt li 
jitqies l-esponiment kumulattiv fuq żmien 
fit-tul, minn prattiki li jinvolvu riskju minn 
radjazzjoni jonizzanti għandha tinżamm fl-
iktar livell baxx possibbli.

Or. en

Emenda 15
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fid-dawl tal-importanza ghas-saħħa 
tal-bniedem tal-kwalità tal-ilma maħsub 
għall-konsum mill-bniedem, jeħtieġ li 
f'livell Komunitarju jiġu stabbiliti 
standards ta' kwalità li jkollhom funzjoni 
ta' indikatur u jipprovdu l-monitoraġġ tal-
konformità ma' dawk l-istandards.

(2) Bil-għan li jiġi ggarantit livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa tal-popolazzjoni,
jeħtieġ li jiġu stabbiliti standards komuni 
ta' kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum
tal-bniedem li jkollhom funzjoni ta' 
indikatur, kif ukoll li jipprovdu l-
monitoraġġ tal-konformità ma' dawk l-
istandards.

Or. fr
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Emenda 16
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-parametri indikaturi diġà ġew 
stabbiliti fl-Anness I, il-Parti C fir-rigward 
ta' sustanzi radjuattivi, kif ukoll fid-
dispożizzjonijiet ta' monitoraġġ relatati fl-
Anness II għad-Direttiva tal-
Kunsill 98/83/KE tat-3 ta' Novembru 1998 
dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-
konsum mill-bniedem. Madankollu, dawk 
il-parametri jaqghu fi hdan il-kamp ta’
applikazzjoni tal-istandards bazici 
ddefiniti fl-Artikolu 30 tat-Trattat 
Euratom.

(3) Il-parametri indikaturi diġà ġew 
stabbiliti fl-Anness I, il-Parti C fir-rigward 
ta' sustanzi radjuattivi, kif ukoll fid-
dispożizzjonijiet ta' monitoraġġ relatati fl-
Anness II għad-Direttiva tal-
Kunsill 98/83/KE tat-3 ta' Novembru 1998 
dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-
konsum mill-bniedem.

Or. fr

Emenda 17
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
adottata skont it-Trattat Euratom 
għandhom jieħdu post dawk tad-
Direttiva 98/83/KE fir-rigward tal-
kontaminazzjoni tal-ilma tax-xorb minn
sustanzi radjuattivi.

(5) Din id-Direttiva taġġorna l-parametri 
indikaturi previsti fl-Anness I, parti C tad-
Direttiva 98/83/KE, u tistabbilixxi regoli
fir-rigward tal-kontroll tal-preżenza ta' 
sustanzi radjuattivi fl-ilma tax-xorb.

Or. fr
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Emenda 18
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) F'każ ta' nuqqas ta' konformità ma' 
parametru li għandu funzjoni ta' indikatur, 
l-Istat Membru kkonċernat għandu 
jivvaluta jekk dan in-nuqqas ta' 
konformità huwiex se jimponi riskju 
ghas-saħħa tal-bniedem u, fejn 
neċessarju, jieħu azzjoni ta' rimedju biex 
il-kwalità tal-ilma tiġi rrestawrata.

(6) F'każ ta' nuqqas ta' konformità ma' 
parametru li għandu funzjoni ta' indikatur, 
l-Istat Membru kkonċernat jeħtieġ li 
jiddetermina l-kawża u jieħu azzjoni li 
tippermetti li tiġi ggarantita d-
distribuzzjoni ta' ilma li jkun konformi 
mal-kriterji ta' kwalità ddefiniti minn din 
id-Direttiva.

Or. fr

Emenda 19
Fiona Hall

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) F'każ ta' nuqqas ta' konformità ma' 
parametru li għandu funzjoni ta' indikatur, 
l-Istat Membru kkonċernat għandu 
jivvaluta jekk dan in-nuqqas ta' konformità 
huwiex se jimponi riskju għas-saħħa tal-
bniedem u, fejn neċessarju, jieħu azzjoni 
ta' rimedju biex il-kwalità tal-ilma tiġi 
rrestawrata.

(6) F'każ ta' nuqqas ta' konformità ma' 
parametru li għandu funzjoni ta' indikatur, 
l-Istat Membru kkonċernat għandu 
jivvaluta jekk dan in-nuqqas ta' konformità 
huwiex se jimponi riskju għas-saħħa tal-
bniedem, inkluż fuq żmien fit-tul, u jieħu 
azzjoni ta' rimedju biex il-kwalità tal-ilma 
tiġi rrestawrata mill-aktar fis.

Or. en

Emenda 20
Vladko Todorov Panayotov

Premessa 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) F'każ ta' nuqqas ta' konformità ma' 
parametru li għandu funzjoni ta' indikatur, 
l-Istat Membru kkonċernat għandu 
jivvaluta jekk dan in-nuqqas ta' konformità 
huwiex se jimponi riskju għas-saħħa tal-
bniedem u, fejn neċessarju, jieħu azzjoni ta' 
rimedju biex il-kwalità tal-ilma tiġi 
rrestawrata.

(6) F'każ ta' nuqqas ta' konformità ma' 
parametru li għandu funzjoni ta' indikatur, 
l-Istat Membru kkonċernat għandu 
jivvaluta jekk dan in-nuqqas ta' konformità 
huwiex se jimponi riskju għas-saħħa tal-
bniedem u, fejn neċessarju, jieħu azzjoni ta' 
rimedju biex il-kwalità tal-ilma tiġi 
rrestawrata, filwaqt li jitqiesu l-
kundizzjonijiet lokali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm varjabilità kbira li hija predeterminata ġeoloġikament fl-isfond radjuattiv naturali tal-
Ewropa.

Emenda 21
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-konsumaturi għandhom ikunu 
infurmati b'mod adegwat u xieraq dwar il-
kwalità tal-ilma maħsub ghall-konsum 
mill-bniedem.

(7) Il-konsumaturi għandhom ikunu 
infurmati b'mod adegwat u xieraq dwar il-
kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum 
mill-bniedem u għandhom ikunu mwissija 
mill-aktar fis bil-miżuri meħuda mill-
awtoritajiet kompetenti bil-għan li 
jindirizzaw kwalunkwe degradazzjoni ta' 
dan l-ilma.

Or. fr

Emenda 22
Fiona Hall
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Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-konsumaturi għandhom ikunu 
infurmati b'mod adegwat u xieraq dwar il-
kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum 
mill-bniedem.

(7) Il-konsumaturi għandhom ikunu 
infurmati bis-sħiħ u b'mod xieraq u 
b'manjiera trasparenti u imparzjali dwar 
il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum 
mill-bniedem.

Or. en

Emenda 23
Fiona Hall

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
programmi ta' monitoraġġ biex jivverifika 
li l-ilma maħsub għall-konsum mill-
bniedem jissodisfa r-rekwiżiti ta' din id-
Direttiva.

(9) Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
programmi ta' monitoraġġ robusti biex 
jivverifika li l-ilma maħsub għall-konsum 
mill-bniedem jissodisfa r-rekwiżiti ta' din 
id-Direttiva.

Or. en

Emenda 24
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Jeħtieġ li jkun hemm ġestjoni 
differenzjata, u skont kriterji dożimetriċi 
distinti, tar-radjuattività naturali u l-
kontaminazzjonijiet ikkawżati mill-
bniedem. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-attivitajiet nukleari ma 



PE496.336v01-00 8/21 AM\912703MT.doc

MT

jwasslux għal kontaminazzjoni tar-riżorsi 
tal-ilma tax-xorb.

Or. fr

Emenda 25
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi r-rekwiżiti 
għall-protezzjoni tas-saħħa tal-pubbliku 
ġenerali fir-rigward ta' sustanzi radjuattivi 
fl-ilma maħsub għall-konsum mill-
bniedem. Tistipula valuri parametriċi, 
frekwenzi u metodi għall-monitoraġġ ta' 
sustanzi radjuattivi.

Din id-Direttiva tikkonċerna r-rekwiżiti 
armonizzati ta' kwalità tal-ilma maħsub 
għall-konsum tal-bniedem, bil-għan li s-
saħħa tal-pubbliku ġenerali tiġi protetta 
mill-effetti ħżiena tal-kontaminazzjoni ta' 
dan l-ilma minn sustanzi radjuattivi. 
Tistipula valuri parametriċi, frekwenzi u 
metodi għall-monitoraġġ ta' sustanzi 
radjuattivi.

Or. fr

Emenda 26
Fiona Hall

Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem 
bl-eżenzjonijiet stipulati fl-Artikolu 3(1) 
tad-Direttiva 98/83/KE u stabbiliti skont l-
Artikolu 3(2) ta' dik id-Direttiva.

Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, 
inkluż l-ilma użat fl-industrija tal-ikel, bl-
eżenzjonijiet stipulati fl-Artikolu 3(1) tad-
Direttiva 98/83/KE u stabbiliti skont l-
Artikolu 3(2) ta' dik id-Direttiva.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Minħabba li r-radjuattività ma tistax titnaqqas jew titneħħa fi proċess bħalma jsir fil-każ tal-
batterji, l-ilma użat fl-industrija tal-ikel għandu wkoll jiġi inkluż fil-kamp ta' applikazzjoni ta' 
din id-Direttiva.

Emenda 27
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għad-
dispozizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 6(3)a 
tad-Direttiva 96/29/Euratom, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-mizuri kollha 
meħtieġa biex jistabbilixxu programm ta' 
monitoraġġ xieraq biex jiġi żgurat li l-ilma 
maħsub għall-konsum mill-bniedem ikun 
konformi mal-valuri parametriċi stabbiliti 
b'din id-Direttiva.

L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jistabbilixxu 
programm ta' monitoraġġ xieraq biex jiġi 
żgurat li l-ilma maħsub għall-konsum mill-
bniedem ikun konformi mal-valuri 
parametriċi stabbiliti b'din id-Direttiva.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-pożizzjoni tal-15 ta' Frar 2011 tal-Parlament dwar il-proposta għal 
regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi livelli massimi permissibbli ta’ kontaminazzjoni 
radjoattiva ta’ ikel u għalf wara inċident nukleari jew f’kull każ ieħor ta’ emerġenza 
radjoloġika (riformulazzjoni) P7_TA(2011)0055, fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-
politiki u l-azzjonijiet kollha tal-Unjoni għandu jiġi żgurat li jkun hemm livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

Emenda 28
Fiona Hall

Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għad- Mingħajr preġudizzju għad-
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dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 6(3)a 
tad-Direttiva 96/29/Euratom, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex jistabbilixxu programm ta' 
monitoraġġ xieraq biex jiġi żgurat li l-ilma 
maħsub għall-konsum mill-bniedem ikun 
konformi mal-valuri parametriċi stabbiliti 
b'din id-Direttiva.

dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 6(3)a 
tad-Direttiva 96/29/Euratom, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex jistabbilixxu programm ta' 
monitoraġġ robust u effettiv biex jiġi 
żgurat li l-ilma maħsub għall-konsum mill-
bniedem ikun konformi mal-valuri 
parametriċi stabbiliti b'din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 29
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
monitoraġġ regolari tal-ilma maħsub għall-
konsum mill-bniedem skont l-Anness II 
sabiex jivverifikaw li l-konċentrazzjonijiet 
ta' sustanzi radjuattivi ma jaqbżux il-valuri 
parametrici stabbiliti skont l-Artikolu 5.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
monitoraġġ regolari tal-ilma maħsub għall-
konsum mill-bniedem skont l-Anness II 
sabiex jivverifikaw li l-konċentrazzjonijiet 
ta' sustanzi radjuattivi ma jaqbżux il-valuri 
parametrici stabbiliti skont l-Artikolu 5. Il-
kontroll jitwettaq fil-qafas tal-Artikolu 7 
tad-Direttiva 98/83/KE dwar il-kwalità tal-
ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem. 
Jinkludi analiżijiet ta' riferenza maħsuba 
biex jikkaratterizzaw il-kontenut 
radjoloġiku tal-ilma u biex jottimizzaw l-
istrateġija analitika u l-analiżijiet 
perjodiċi mwettqa skont il-metodi definiti 
fl-Anness III.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li l-awtoritajiet ikollhom ħarsa ġenerali (pereżempju, biex ikunu jistgħu jqisu l-
effetti kumulattivi) huwa importanti li ma jitwaqqfux żewġ sistemi differenti għall-kontroll tal-
ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem.
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Emenda 30
Fiona Hall

Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
monitoraġġ regolari tal-ilma maħsub għall-
konsum mill-bniedem skont l-Anness II 
sabiex jivverifikaw li l-konċentrazzjonijiet 
ta' sustanzi radjuattivi ma jaqbżux il-valuri 
parametriċi stabbiliti skont l-Artikolu 5.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
monitoraġġ regolari tal-ilma maħsub għall-
konsum mill-bniedem skont l-Anness II 
sabiex jivverifikaw li l-konċentrazzjonijiet 
ta' sustanzi radjuattivi ma jaqbżux il-valuri 
parametriċi stabbiliti skont l-Artikolu 5. 
Dan il-monitoraġġ għandu jqis l-
esponiment kumulattiv fuq żmien fit-tul 
tal-popolazzjoni.

Or. en

Emenda 31
Vladko Todorov Panayotov

Artikolu 7 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fil-każ ta' ilma li jitqiegħed fi fliexken 
jew f’kontenituri maħsuba għall-bejgħ, fil-
punt li fih l-ilma jitqiegħed fi fliexken jew 
f’kontenituri;

ma taffettwax il-verżjoni Maltija

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija

Emenda 32
Silvia-Adriana Ţicău

Artikolu 8 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
laboratorji kollha li janalizzaw il-kampjuni 
tal-ilma maħsub għall-konsum mill-
bniedem ikollhom sistema analitika tal-
kontroll tal-kwalità. Dawn għandhom 
jiżguraw li dik is-sistema tkun soġġetta 
għal verifiki okkażjonali minn kontrollur 
indipendenti approvat mill-awtorità 
kompetenti għal dak il-għan.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
laboratorji kollha li janalizzaw il-kampjuni 
tal-ilma maħsub għall-konsum mill-
bniedem ikollhom sistema analitika tal-
kontroll tal-kwalità. Dawn għandhom 
jiżguraw li dik is-sistema tkun soġġetta 
għal verifiki perjodiċi minn kontrollur 
indipendenti approvat mill-awtorità 
kompetenti għal dak il-għan.

Or. ro

Emenda 33
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-finanzjament tal-kontrolli jitwettaq 
skont il-Kapitolu VI tar-Regolament (KE) 
Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-
kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi 
żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità 
mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-
annimali u mar-regoli dwar il-welfare tal-
annimali1. F'każ ta' tniġġis li jkun ġej 
minn attivitajiet tal-bniedem, l-ispejjeż 
jitħallsu minn min iniġġes.

___________
1 ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-prinċipju ta' min iniġġes iħallas.
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Emenda 34
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta jseħħ nuqqas ta' konformità mal-
valuri parametriċi stabbiliti skont l-
Artikolu 5, l-Istat Membru għandu 
jivvaluta l-possibbiltà li n-nuqqas ikun ta' 
riskju għas-saħa tal-bniedem. F'każ li jkun 
hemm riskju bħal dan, l-Istat Membru 
għandu jieħu azzjoni ta' rimedju biex il-
kwalità tal-ilma tiġi rrestawrata.

2. Meta jseħħ nuqqas ta' konformità mal-
valuri parametriċi ddefiniti għar-radon u 
għat-TID li toriġina minn sorsi naturali, 
l-Istat Membru għandu jivvaluta l-
possibbiltà li n-nuqqas ikun ta' riskju għas-
saħħa tal-bniedem. F'każ li jkun hemm 
riskju bħal dan, l-Istat Membru għandu 
jieħu azzjoni ta' rimedju biex il-kwalità tal-
ilma tiġi rrestawrata. F'każ ta' nuqqas ta’ 
konformità mal-valuri parametriċi 
ddefiniti għat-tritju u t-TID li joriġina 
minn attivitajiet tal-bniedem, l-Istat 
Membru għandu jiżgura li titwettaq 
minnufih investigazzjoni biex jiġi 
identifikat it-tniġġis u biex jiġu 
kkaratterizzati n-natura, l-iskala u l-
impatt dożimetriku tiegħu. L-
investigazzjoni għandha tqis l-ambjenti 
kollha li jistgħu jiġu affettwati u l-modi 
kollha ta' esponiment. L-Istat Membru 
kkonċernat għandu jwettaq l-azzjonijiet 
korrettivi meħtieġa sabiex l-ilma jerġa' 
jkun konformi mal-valuri parametriċi. Is-
soluzzjonijiet għandhom jipprivileġġaw it-
trattament fis-sors tat-tniġġis.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għall-kuntrarju tar-radjuattività naturali, dik li tirriżulta mill-azzjonijiet tal-bniedem hija 
problema li tista' tiġi indirizzata faċilment. Jekk l-analiżijiet juru li l-valuri parametriċi 
nqabżu, ikun ċar li x'imkien hemm xi nuqqas, li jrid jiġi indirizzat biex jiġi evitat li jkun hemm 
problemi futuri aktar gravi. Għandhom jitqiesu l-modi kollha ta' esponiment: il-
kontaminazzjoni tal-ilma tax-xorb tista', pereżempju, twassal għal kontaminazzjoni tal-
prodotti tal-biedja, eċċ.
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Emenda 35
Vladko Todorov Panayotov

Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta jseħħ nuqqas ta' konformità mal-
valuri parametriċi stabbiliti skont l-
Artikolu 5, l-Istat Membru għandu 
jivvaluta l-possibbiltà li n-nuqqas ikun ta' 
riskju għas-saħħa tal-bniedem. F'każ li jkun 
hemm riskju bħal dan, l-Istat Membru 
għandu jieħu azzjoni ta' rimedju biex il-
kwalità tal-ilma tiġi rrestawrata.

2. Meta jseħħ nuqqas ta' konformità mal-
valuri parametriċi stabbiliti skont l-
Artikolu 5, l-Istat Membru għandu 
jivvaluta l-possibbiltà li n-nuqqas ikun ta' 
riskju għas-saħħa tal-bniedem. F'każ li jkun 
hemm riskju bħal dan, l-Istat Membru 
għandu jieħu azzjoni ta' rimedju biex il-
kwalità tal-ilma tiġi rrestawrata, filwaqt li 
jqis il-kundizzjonijiet lokali. Meta l-
azzjoni ta' rimedju tkun relatata man-
non-konformità mal-valur parametriku 
tar-radon, huwa rakkomandat qafas ta' 
azzjonijiet ta' rimedju bejn 100 u 
500 Bq/l.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm varjabilità kbira li hija predeterminata ġeoloġikament fl-isfond radjuattiv naturali tal-
Ewropa. Skont il-WHO, ikun aktar xieraq li titkejjel il-konċentrazzjoni tar-radon fl-arja milli 
fl-ilma tax-xorb, minħabba li d-doża ta' radon preżenti fl-ilma tax-xorb normalment tinkiseb 
min-nifs aktar milli mix-xorb. Il-perentwal ta' radon preżenti fl-ilma tax-xorb li jinħeles fl-
arja ta' ġewwa jiddependi mill-kundizzjonijiet lokali u aktarx ivarja ħafna.

Emenda 36
Silvia-Adriana Ţicău

Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta jseħħ nuqqas ta' konformità mal-
valuri parametriċi stabbiliti skont l-
Artikolu 5, l-Istat Membru għandu 

2. Meta jseħħ nuqqas ta' konformità mal-
valuri parametriċi stabbiliti skont l-
Artikolu 5, l-Istat Membru għandu 
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jivvaluta l-possibbiltà li n-nuqqas ikun ta' 
riskju għas-saħħa tal-bniedem. F'każ li jkun 
hemm riskju bħal dan, l-Istat Membru 
għandu jieħu azzjoni ta' rimedju biex il-
kwalità tal-ilma tiġi rrestawrata.

jivvaluta l-possibbiltà li n-nuqqas ikun ta' 
riskju għas-saħħa tal-bniedem. F'każ li jkun 
hemm riskju bħal dan, l-Istat Membru 
għandu jieħu azzjoni ta' rimedju biex il-
kwalità tal-ilma tiġi rrestawrata. L-Istat 
Membru għandu jieħu wkoll miżuri tat-tip 
"min iniġġes iħallas".

Or. ro

Emenda 37
Fiona Hall

Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta jseħħ nuqqas ta' konformità mal-
valuri parametriċi stabbiliti skont l-
Artikolu 5, l-Istat Membru għandu 
jivvaluta l-possibbiltà li n-nuqqas ikun ta' 
riskju għas-saħħa tal-bniedem. F'każ li jkun 
hemm riskju bħal dan, l-Istat Membru 
għandu jieħu azzjoni ta' rimedju biex il-
kwalità tal-ilma tiġi rrestawrata.

2. Meta jseħħ nuqqas ta' konformità mal-
valuri parametriċi stabbiliti skont l-
Artikolu 5, l-Istat Membru għandu 
jivvaluta minnufih il-possibbiltà li n-
nuqqas ikun ta' riskju għas-saħħa tal-
bniedem. F'każ li jkun hemm riskju bħal 
dan, l-Istat Membru għandu jieħu azzjoni 
ta' rimedju biex il-kwalità tal-ilma tiġi 
rrestawrata.

Or. en

Emenda 38
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn ir-riskju għas-saħħa tal-bniedem ma 
jkunx jista' jitqies bħala wieħed trivjali, l-
Istat Membru għandu jiżgura li l-
konsumaturi jiġu nnotifikati.

3. L-Istat Membru għandu jiżgura li r-
riżultati tal-analiżijiet ikunu ppubblikati u 
mqiegħda fuq l-internet. Fejn ir-riskju 
għas-saħħa tal-bniedem ma jkunx jista' 
jitqies bħala wieħed trivjali, l-Istat Membru 
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għandu jiżgura li l-konsumaturi jiġu 
mwissija minnufih.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandhom id-dritt li jkunu mgħarrfa b'mezzi faċilment aċċessibbli u 
għandhom jiġu mwissija hekk kif ikun hemm riskju għas-saħħa.

Emenda 39
Silvia-Adriana Ţicău

Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn ir-riskju għas-saħħa tal-bniedem ma 
jkunx jista' jitqies bħala wieħed trivjali, l-
Istat Membru għandu jiżgura li l-
konsumaturi jiġu nnotifikati.

3. Fejn ir-riskju għas-saħħa tal-bniedem ma 
jkunx jista' jitqies bħala wieħed trivjali, l-
Istat Membru għandu jiżgura li l-
konsumaturi jiġu nnotifikati. L-Istat 
Membru għandu jieħu miżuri bil-ħsieb li 
jipprovvdi lill-popolazzjoni ilma mhux 
imniġġes.

Or. ro

Emenda 40
Fiona Hall

Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn ir-riskju għas-saħħa tal-bniedem ma 
jkunx jista' jitqies bħala wieħed trivjali, l-
Istat Membru għandu jiżgura li l-
konsumaturi jiġu nnotifikati.

3. Fejn ir-riskju għas-saħħa tal-bniedem ma 
jkunx jista' jitqies bħala wieħed trivjali, l-
Istat Membru għandu jiżgura li l-
konsumaturi jiġu nnotifikati mill-aktar fis 
u jingħataw provvisti alternattivi ta' ilma 
mingħajr dewmien.

Or. en
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Emenda 41
Jean-Pierre Audy

Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva 
sa mhux aktar tard minn [sena wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 11 – id-data 
speċifika għandha tiddaħħal mill-Uffiċċju 
tal-Pubblikazzjonijiet]. Huma għandhom 
jikkomunikaw minnufih it-test ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva 
sa mhux aktar tard minn [sena wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 11 – id-data 
speċifika għandha tiddaħħal mill-Uffiċċju 
tal-Pubblikazzjonijiet]. Huma għandhom 
jikkomunikaw minnufih it-test ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni u lill-
Parlament Ewropew.

Or. fr

Emenda 42
Jean-Pierre Audy

Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-
dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali 
li huma jadottaw fil-qasam kopert b’ din 
id-Direttiva.

2. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni u lill-
Parlament Ewropew it-test tad-
dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi 
nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam 
kopert minn din id-Direttiva.

Or. fr

Emenda 43
Silvia-Adriana Ţicău
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Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Valutazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta din id-
Direttiva sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Jannar 2017, fid-dawl tal-esperjenza 
akkumulata u tal-progress miksub fl-
implimentazzjoni tagħha u, jekk ikun il-
każ, tressaq proposti.

Or. ro

Emenda 44
Jean-Pierre Audy

Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva hi indirizzata lill-Istati 
Membri.

Din id-Direttiva hi indirizzata lill-Istati 
Membri, lill-Kummissjoni Ewropea u lill-
Parlament Ewropew.

Or. fr

Emenda 45
Jean-Pierre Audy

Anness II – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stat Membru mhuwiex meħtieġ li 
jimmonitorja l-ilma tax-xorb għat-tritju jew 
ir-radjuattività biex jistabbilixxi doża 
indikattiva totali meta jkun sodisfatt abbażi 
ta' monitoraġġ ieħor li l-livelli kemm tat-

Stat Membru mhuwiex meħtieġ li 
jimmonitorja l-ilma tax-xorb għat-tritju jew 
ir-radjuattività biex jistabbilixxi doża 
indikattiva totali meta jkun sodisfatt abbażi 
ta' monitoraġġ ieħor li l-livelli kemm tat-
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tritju kif ukoll tad-doża indikattiva totali 
kkalkulata huma ferm inqas mill-valur 
parametriku. Il-monitoraġġ tal-ilma tax-
xorb għar-radon mhuwiex meħtieġ fejn 
Stat Membru jkun issodisfat abbażi ta’ 
monitoraġġ ieħor li l-livelli tar-radon huma 
ferm inqas mill-valur parametriku. F'dawk 
il-każijiet, għandu jikkomunika r-raġunijiet 
għad-deċiżjoni tiegħu lill-Kummissjoni, u 
jinkludi r-riżultati tal-monitoraġġ l-ieħor 
imwettaq.

tritju kif ukoll tad-doża indikattiva totali 
kkalkulata huma ferm inqas mill-valur 
parametriku. Il-monitoraġġ tal-ilma tax-
xorb għar-radon mhuwiex meħtieġ fejn 
Stat Membru jkun issodisfat abbażi ta’ 
monitoraġġ ieħor li l-livelli tar-radon huma 
ferm inqas mill-valur parametriku. F'dawk 
il-każijiet, għandu jikkomunika r-raġunijiet 
għad-deċiżjoni tiegħu lill-Kummissjoni u 
lill-Parlament Ewropew, u jinkludi r-
riżultati tal-monitoraġġ l-ieħor imwettaq.

Or. fr

Emenda 46
Jean-Pierre Audy

Anness II – punt 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn jintużaw riżultati minn programmi ta' 
sorveljanza jew investigazzjonijiet oħra 
għajr dawk meħtieġa kif previst fl-ewwel 
paragrafu ta' dan il-punt biex tiġi żgurata l-
konformità ma' din id-Direttiva, l-Istat 
Membru għandu jikkomunika r-raġunijiet 
għad-deċiżjoni tiegħu lill-Kummissjoni, 
inkluż ir-riżultati rilevanti ta' dawn il-
programmi ta' monitoraġġ jew 
investigazzjonijiet.

jintużaw riżultati minn programmi ta' 
sorveljanza jew investigazzjonijiet oħra 
għajr dawk meħtieġa kif previst fl-ewwel 
paragrafu ta' dan il-punt biex tiġi żgurata l-
konformità ma' din id-Direttiva, l-Istat 
Membru għandu jikkomunika r-raġunijiet 
għad-deċiżjoni tiegħu lill-Kummissjoni u 
lill-Parlament Ewropew, inklużi r-riżultati
rilevanti ta' dawn il-programmi ta' 
monitoraġġ jew investigazzjonijiet.

Or. fr

Emenda 47
Vladko Todorov Panayotov

Anness III – punt 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk l-attività grossa tat-tip alfa taqbeż Jekk l-attività tat-tip alfa grossa u tat-tip 
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0.1 Bq/l jew l-attività grossa tat-tip beta 
taqbeż 1.0 Bq/l, għandha tkun meħtieġa 
analiżi għar-radjonuklidi speċifiċi. Ir-
radjonuklidi li jridu jitkejlu għandhom jiġu 
ddefiniti mill-Istati Membri filwaqt li 
jikkunsidraw l-informazzjoni kollha 
rilevanti dwar is-sorsi probabbli ta' 
radjuattività. Peress li l-livelli għolja tat-
tritju jistgħu jindikaw il-preżenza ta' 
radjunuklidi artifiċjali oħra, fl-istess 
kampjun għandhom jitkejlu wkoll it-tritju, 
l-attività grossa tat-tip alfa u l-attività 
grossa tat-tip beta.

beta grossa tkun anqas minn 0.5 Bq/l u 
1.0 Bq/l, rispettivament, u t-TID 
determinata klinikament tkun anqas mill-
valur tal-indikatur parametriku ta' 
0.1 mSv/sena u ma tkun meħtieġa ebda 
azzjoni ulterjuri. Jekk l-attività tat-tip alfa
grossa taqbeż 0.5 Bq/l jew l-attività tat-tip 
beta grossa taqbeż 1.0 Bq/l, jew it-TID 
determinata klinikament taqbeż 0.1 
mSv/sena għandha tkun meħtieġa analiżi 
għar-radjonuklidi speċifiċi. Ir-radjonuklidi 
li jridu jitkejlu għandhom jiġu ddefiniti 
mill-Istati Membri filwaqt li jikkunsidraw 
l-informazzjoni kollha rilevanti dwar is-
sorsi probabbli ta' radjuattività. Peress li l-
livelli għolja tat-tritju jistgħu jindikaw il-
preżenza ta' radjunuklidi artifiċjali oħra, fl-
istess kampjun għandhom jitkejlu wkoll it-
tritju, l-attività tat-tip alfa grossa u l-
attività tat-tip beta grossa. Jekk l-attività 
tibqa' essenzjalment stabbli, ma jkunx 
hemm ħtieġa ta' aktar investigazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-WHO tirrakkomanda, fir-raba' edizzjoni tal-Linji Gwida tagħha għall-ilma tax-xorb 
(Guidelines for drinking-water quality - 4th ed., World Health Organization 2011), li ma tkun 
tinħtieġ l-ebda azzjoni ulterjuri jekk il-konċentrazzjonijiet ta' attività mkejla jkunu aktar baxxi 
mil-livelli ta' skrinjar ta' 0.5 Bq/l għall-attività tat-tip alpha grossa u 1 Bq/l għall-attività tat-
tip beta grossa. L-użu ta' valuri minimi aktar baxxi, bħal 0.1 Bq/l għall-attività tat-tip alpha 
grossa, iżid l-inċidenza ta' determinazzjonijiet li jqumu l-flus ta' konċentrazzjonijiet ta' 
radjunuklidi individwali.

Emenda 48
Vladko Todorov Panayotov

Anness III – punt 2 – Tabella – ringiela 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Pb-210 0.2 Bq/l Pb-210 0.1 Bq/l

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-raba' edizzjoni tal-linji gwida għall-kwalità tal-ilma tax-xorb (Organizzazzjoni Dinjija tas-
Saħħa - 2011) jagħtu livell ta' gwida ta' 0.1 Bq/l għall-Polonju-210 u għaċ-Ċomb-210. 

Emenda 49
Vladko Todorov Panayotov

Anness III – punt 2 – nota tal-qiegħ 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Milligramma ta' uranju naturali fiha
12.3 Bq ta' U-238 u 12.3 Bq ta' U-234. Din 
it-tabella tqis biss il-proprjetajiet 
radjoloġiċi tal-uranju, mhux it-tossiċità 
kimika tiegħu.

2. Milligramma ta' uranju naturali hija sors 
ta' 12.3 Bq ta' U-238 u 12.3 Bq ta' U-234. 
Din it-tabella tqis biss il-proprjetajiet 
radjoloġiċi tal-uranju, mhux it-tossiċità 
kimika tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet ta’ kjarfika


