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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha l-għan li tinkorpora r-rekwiżiti għall-monitoraġġ tas-
sustanzi radjuattivi f'leġiżlazzjoni speċifika skont it-Trattat Euratom sabiex jinżammu l-
uniformità, il-koerenza u l-kompletezza tal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni mir-radjazzjoni 
fil-livell Komunitarju. Bħala pass sussegwenti, il-Kummissjoni qed tippjana li tħassar dawn 
ir-rekwiżiti mid-Direttiva 98/83/KE (Id-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb).

Ir-Rapporteur jiddispjaċiha li, billi din id-Direttiva taqa' fl-ambitu tat-Trattat Euratom, il-
Parlament Ewropew għandu biss rwol limitat fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Għalhekk, 
titlob lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni xierqa lill-opinjoni tal-Parlament Ewropew meta 
tistabbilixxi u tirrieżamina din id-Direttiva. Hija preokkupata wkoll dwar l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva, billi r-rekwiżiti għas-sustanzi radjuattivi fid-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb 
għadhom ma ġewx implimentati.

Ir-Rapporteur tal-fehma li din il-proposta tista' tipperikola l-uniformità tal-leġiżlazzjoni 
Ewropea dwar l-Ilma u l-Ilma tax-Xorb, li attwalment taqa' fl-ambitu tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Għalhekk, il-Kummissjoni Ewropea għandha tiżgura l-konformità tal-miżuri ta' din 
id-Direttiva ma' dawk inklużi fid-Direttiva 98/83/KE u f'leġiżlazzjoni oħra dwar l-Ilma bħad-
Direttivi 2000/60/KE u 2006/118/KE u għandha tiżgura l-protezzjoni ta' tipi oħra ta' ilma, 
bħall-ilma ta' taħt l-art, mill-kontaminazzjoni radjuattiva.

Rigward l-ambitu tad-Direttiva, huwa importanti li jiġi inkluż l-ilma użat fl-industrija tal-ikel. 
Madankollu, huwa fatt pożittiv li l-Kummissjoni Ewropea inkludiet ir-radon bħala valur 
parametriku u l-ilma tal-flixkun bħala sors ta' ilma fil-verżjoni rieżaminata tal-proposta.

Barra minn hekk, huwa importanti li ċ-ċittadini jkunu infurmati dwar il-kwalità tal-ilma 
maħsub għall-komsum. Għalhekk, l-Istati Membri jridu jinkludu informazzjoni dwar sustanzi 
radjuattivi f'dawn it-tipi ta' ilma kemm fir-rapporti triennali tal-Istati Membri dwar il-kwalità 
tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem kif ukoll f'dawk dwar is-sikurezza nukleari.

F'każ ta' nuqqas ta' konformità ma' din id-Direttiva, l-Istati Membri jridu jieħdu azzjoni 
immedjata biex l-ilma jerġa' jsir ta' kwalità u biex jitnaqqas il-periklu potenzjali għas-saħħa 
pubblika.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Premessa 3a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-valuri parametriċi huma bbażati 
fuq l-għarfien xjentifiku disponibbli, 
filwaqt li jitqies il-prinċipju tal-
prekawzjoni. Dawk il-valuri ngħażlu biex 
ikun żgurat li l-ilma maħsub għall-
konsum mill-bniedem jista' jiġi kkunsmat 
bla periklu matul il-ħajja kollha – bir-
referenza tkun iċ-ċittadini l-aktar 
vulnerabbli – u għalhekk jirrappreżentaw 
livell għoli ta' protezzjoni.

Or. en

Emenda 2

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 
u/jew mal-istandards imposti minn din id-
Direttiva, l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jinvestiga l-kawża, jivvaluta jekk 
dan in-nuqqas ta' konformità huwiex se 
jimponi riskju għas-saħħa tal-bniedem u, 
fejn neċessarju, jieħu azzjoni ta' rimedju 
mill-aktar fis possibbli biex il-kwalità tal-
ilma tiġi rrestawrata. Din l-azzjoni ta' 
rimedju meħtieġa tista' tinkludi 
saħansitra l-għeluq tal-faċilità konċernata 
jekk il-kwalità tal-ilma twassal biex 
tittieħed azzjoni bħal din. F'każ li tali 
azzjoni ta' rimedju tkun meħtieġa biex l-
ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem 
jerġa' jsir ta' kwalità, il-prijorità għandha 
tingħata l-ewwel lil azzjoni li tirrettifika l-
problema minn ras il-għajn.

Or. en
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Emenda 3

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 b'mod adegwat u xieraq dwar il-
kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum 
mill-bniedem u dwar kwalunkwe azzjoni 
ta' rimedju meħuda mill-awtoritajiet 
kompetenti billi, barra minn hekk, 
għandhom jitqiesu kemm il-ħtiġijiet 
tekniċi u statistiċi tal-Kummissjoni, kif 
ukoll id-drittijiet tal-individwu li jikseb 
informazzjoni adegwata rigward il-kwalità 
tal-ilma maħsub għall-konsum mill-
bniedem.

Or. en

Emenda 4

Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Jeħtieġ li f'din id-Direttiva jiġi inkluż 
l-ilma użat fl-industrija tal-ikel.

Or. en

Emenda 5

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-metodi użati biex tiġi analizzata l-
kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum 
mill-bniedem iridu jkunu tali li jiżguraw li 
r-riżultati miksuba huma ta' min joqgħod 
fuqhom u komparabbli.

(10) Il-metodi użati biex tiġi analizzata l-
kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum 
mill-bniedem iridu jkunu tali li jiżguraw li 
r-riżultati miksuba huma ta' min joqgħod 
fuqhom u komparabbli. Tali programmi
ta' monitoraġġ għandhom ikunu xierqa 
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għaċ-cirkustanzi lokali u għandhom 
jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi ta' 
monitoraġġ stipulati f'din id-Direttiva;

Or. en

Emenda 6

Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Sabiex tkun żgurata l-koerenza tal-
politika Ewropea dwar l-Ilma, il-valuri 
parametriċi, il-frekwenzi u l-metodi għall-
monitoraġġ tas-sustanzi radjuattivi f'din 
id-Direttiva jeħtieġ li jkunu kompatibbli 
mad-Direttiva dwar l-Ilma ta' Taħt l-Art u 
mad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb. 
Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
Ewropea għandha tiżgura li meta jsir 
rieżami tad-Direttiva 2000/60/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma1 u tad-
Direttiva 2006/118/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Diċembru 2006 dwar il-protezzjoni 
tal-ilma ta' taħt l-art kontra t-tniġġis u d-
deterjorament2, għandha ssir referenza 
għal din id-Direttiva biex it-tipi kollha ta' 
ilma jiġu protetti bis-sħiħ mill-
kontaminazzjoni b'sustanzi radjuattivi.
______________
1 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.
2 ĠU L 372, 27.12.2006, p. 19.

Or. en

Emenda 7

Artikolu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-iskopijiet ta’ din id-Direttiva, 
għandhom japplikaw id-definizzjonijiet fl-
Artikolu 2 tad-Direttiva tal-
Kunsill 98/83/KE.

1. Għall-iskopijiet ta’ din id-Direttiva, 
għandhom japplikaw id-definizzjonijiet fl-
Artikolu 2 tad-Direttiva tal-
Kunsill 98/83/KE.

2. Minbarra d-definizzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 1, għandhom japplikaw id-
definizzjonijiet li ġejjin:
(a) "sustanza radjuattiva" tfisser 
kwalunkwe sustanza li fiha radjunuklid 
wieħed jew aktar li l-attività jew il-
konċentrazzjoni tagħhom ma tistax tiġi 
injorata mil-lat tal-protezzjoni mir-
radjazzjoni;
(b) "doża indikattiva totali" tfisser id-doża 
effettiva impenjata għal sena waħda ta' 
inġestjoni li tirriżulta mir-radjonuklidi 
kollha li ġiet individwata l-preżenza 
tagħhom fi provvista tal-ilma, kemm ta' 
oriġini naturali kif ukoll artifiċjali, bl-
esklużjoni tat-tritju, il-potassju-40, ir-
radon u l-prodotti tad-diżintegrazzjoni tar-
radon li għandhom ħajja qasira;
(c) "valur parametriku" tfisser il-valur li 
l-Istati Membri għandhom jivvalutaw jekk 
il-preżenza ogħla minnu ta' sustanzi 
radjuattivi fl-ilma maħsub għall-konsum 
mill-bniedem hix ta' riskju għas-saħħa 
tal-bniedem u, fejn ikun meħtieġ, 
għandhom jieħdu azzjoni ta' rimedju biex 
itejbu l-kwalità tal-ilma għal livell li 
jikkonforma mar-rekwiżiti għall-
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem mill-
perspettiva ta' protezzjoni mir-radjazzjoni.

Or. en

Emenda 8

Artikolu 3



PE491.256v01-00 8/12 PA\905136MT.doc

MT

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 –
l-ilma tax-xorb u 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) u 3(3) ta' 
dik id-Direttiva.

Or. en

Emenda 9

Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għad-
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.

1. Mingħajr preġudizzju għad-
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. L-ilma maħsub għall-
konsum mill-bniedem għandu jkun 
konformi ma' din id-Direttiva jekk:
(a) ma jkun fih l-ebda sustanza 
radjuattiva li, fi kwantitajiet jew 
f'konċentrazzjonijiet konsiderevoli, 
tikkostitwixxi periklu potenzjali għas-
saħħa tal-bniedem, u
(b) jissodisfa r-rekwiżiti minimi stipulati 
fl-Anness I u l-Anness III; u jekk, skont 
id-dispożizzjonijiet relevanti tal-Artikolu 9 
u skont it-Trattat, l-Istati Membri jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-
ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem 
jikkonforma mar-rekwiżiti ta' din id-
Direttiva.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-miżuri meħuda biex tiġi implimentata 
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din id-Direttiva fl-ebda ċirkostanza ma 
jkollhom l-effett li jippermettu, 
direttament jew indirettament, la xi 
tnaqqis tal-kwalità preżenti tal-ilma 
maħsub għall-konsum mill-bniedem fejn 
għandha x'taqsam il-protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem u lanqas xi żieda fit-
tniġġis ta' tipi ta' ilma użat għall-
produzzjoni tal-ilma tax-xorb.

Or. en

Emenda 10

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 f'din id-
Direttiva, l-Istat Membru għandu jivvaluta 
mill-aktar fis possibbli l-possibbiltà li n-
nuqqas ikun ta' riskju għas-saħħa tal-
bniedem. F'każ li jkun hemm riskju bħal 
dan, l-Istat Membru konċernat għandu 
jiżgura li l-azzjoni ta' rimedju meħtieġa 
tittieħed mill-aktar fis possibbli biex il-
kwalità tal-ilma tiġi rrestawrata. Għandha 
tingħata prijorità lill-azzjoni ta' infurzar 
tagħhom, filwaqt li jitqiesu, inter alia, 
b'kemm inqabeż il-valur parametriku 
relevanti u l-periklu potenzjali għas-
saħħa tal-bniedem. Din l-azzjoni ta' 
rimedju meħtieġa tista' tinkludi 
saħansitra l-għeluq tal-faċilità konċernata 
jekk il-kwalità tal-ilma twassal biex 
tittieħed azzjoni bħal din. Sew jekk ikunu 
intlaħqu l-valuri parametriċi u sew jekk 
le, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun projbit jew ristrett l-użu ta' 
kwalunkwe provvista ta' ilma maħsub 
għall-konsum mill-bniedem li jista' jkun 
ta' periklu għas-saħħa tal-bniedem jew li 
tittieħed azzjoni oħra bħal din skont kif 
meħtieġ għall-protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem. F'dawn il-każijiet il-
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konsumaturi għandhom jiġu infurmati 
mill-ewwel dwarhom u għandhom 
jingħataw l-pariri meħtieġa.

Or. en

Emenda 11

Artikolu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Informazzjoni u rappurtar

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li 
informazzjoni adegwata u aġġornata dwar 
il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum 
mill-bniedem tkun disponibbli għall-
konsumaturi u mhux biss meta riskju 
għas-saħħa tal-bniedem ma jitqiesx bħala 
trivjali.
2. Kull Stat Membru b'sistemi tal-ilma li 
jinsabu f'żoni li jkollhom sorsi potenzjali 
ta' kontaminazzjoni radjuattiva –
magħmula mill-bniedem jew naturali –
għandu jinkludi informazzjoni dwar il-
konċentrazzjonijiet ta' sustanzi radjuattivi 
fl-ilma maħsub għall-konsum mill-
bniedem fir-rapport triennali tiegħu dwar 
il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum 
mill-bniedem, kif stipulat fl-Artikolu 13 
tad-Direttiva 98/83/KE, u fir-rapport 
triennali tiegħu dwar is-sikurezza 
nukleari, kif stipulat fl-Artikolu 9 tad-
Direttiva tal-Kunsill 2009/71/Euratom tal-
25 ta' Ġunju 2009 li tistabbilixxi qafas 
Komunitarju għas-sigurtà tal-
installazzjonijiet nukleari1.
3. Il-Kummissjoni, fir-rapport tagħha
dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-
konsum mill-bniedem, kif stipulat fl-
Artikolu 13 tad-Direttiva 98/83/KE, 
għandha tinkludi r-riżultati tal-Istati 
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Membri dwar is-sustanzi radjuattivi fl-
ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem.
_____________
1 ĠU L 172, 2.7.2009, p. 18.

Or. en

Emenda 12

Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Rieżami

Tal-anqas kull ħames snin, il-
Kummissjoni għandha tirrieżamina l-
Annessi fid-dawl tal-progress tekniku u 
xjentifiku, u għandha tressaq proposti 
għal emendi fejn ikun meħtieġ.

Or. en

Emenda 13

Anness II – punt 3 – paragrafu 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.

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. Dan m'għandux ikun 
ibbażat biss fuq informazzjoni mill-
partijiet interessati.
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