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Emenda 1
Csaba Sándor Tabajdi

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jiddikjara li l-ilma huwa riżorsa komuni 
tal-umanità u ġid pubbliku u għalhekk 
m’għandux ikun sors ta' profitt, u li l-
aċċess għall-ilma għandu jikkostitwixxi 
dritt fundamentali u universali; jenfasizza li 
l-użu sostenibbli tal-ilma huwa neċessità 
ambjentali u ta’ saħħa li għandu rwol 
fundamentali fiċ-ċiklu tar-regolazzjoni tal-
klima; itenni li ‘l-ġestjoni tar-riżorsi tal-
ilma m’għandhiex tkun soġġetta għar-
regoli tas-suq intern’ (Riżoluzzjoni PE 
P5_TA (2004)0183) u jistieden lill-
Kummissjoni Ewropea biex tirrevedi l-
leġiżlazzjoni rilevanti, partikolarment dik 
dwar l-akkwist pubbliku u l-
konċessjonijiet, sabiex tkun żgurata s-
sjieda pubblika u l-ġestjoni tal-ilma u s-
servizzi tal-ilma;

1. Jiddikjara li l-ilma huwa riżorsa komuni 
tal-umanità u ġid pubbliku; għalhekk 
m’għandux ikun sors ta' profitt mhux 
iġġustifikat, u l-aċċess għall-ilma għandu 
jikkostitwixxi dritt fundamentali u 
universali; jenfasizza li l-użu sostenibbli 
tal-ilma huwa neċessità ambjentali u ta’ 
saħħa li għandu rwol fundamentali fiċ-
ċiklu tar-regolazzjoni tal-klima; itenni li ‘l-
ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma m’għandhiex 
tkun soġġetta għar-regoli tas-suq intern’ 
(Riżoluzzjoni PE P5_TA (2004)0183);

Or. en

Emenda 2
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. jiddikjara li l-ilma huwa riżorsa komuni 
tal-umanità u ġid pubbliku u għalhekk 
m’għandux ikun sors ta' profitt, u li l-
aċċess għall-ilma għandu jikkostitwixxi 
dritt fundamentali u universali; jenfasizza li 
l-użu sostenibbli tal-ilma huwa neċessità 
ambjentali u ta’ saħħa li għandu rwol 
fundamentali fiċ-ċiklu tar-regolazzjoni tal-
klima; itenni li ‘l-ġestjoni tar-riżorsi tal-

1. jiddikjara li l-ilma huwa riżorsa komuni 
tal-umanità u ġid pubbliku u għalhekk 
m’għandux ikun sors ta' profitt, u li l-
aċċess għall-ilma għandu jikkostitwixxi 
dritt fundamentali u universali; jenfasizza li 
l-użu sostenibbli tal-ilma huwa neċessità 
ambjentali u ta’ saħħa li għandu rwol 
fundamentali fiċ-ċiklu tar-regolazzjoni tal-
klima; itenni li ‘l-ġestjoni tar-riżorsi tal-
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ilma m’għandhiex tkun soġġetta għar-
regoli tas-suq intern’ (Riżoluzzjoni PE 
P5_TA (2004)0183) u jistieden lill-
Kummissjoni Ewropea biex tirrevedi l-
leġiżlazzjoni rilevanti, partikolarment dik 
dwar l-akkwist pubbliku u l-
konċessjonijiet, sabiex tkun żgurata s-
sjieda pubblika u l-ġestjoni tal-ilma u s-
servizzi tal-ilma;

ilma m’għandhiex tkun soġġetta għar-
regoli tas-suq intern’ (Riżoluzzjoni PE 
P5_TA (2004)0183) u jistieden lill-
Kummissjoni Ewropea biex tirrevedi l-
leġiżlazzjoni rilevanti, partikolarment dik 
dwar l-akkwist pubbliku u l-
konċessjonijiet;

Or. de

Emenda 3
Nikolaos Chountis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jiddikjara li l-ilma huwa riżorsa komuni 
tal-umanità u ġid pubbliku u għalhekk 
m’għandux ikun sors ta' profitt, u li l-
aċċess għall-ilma għandu jikkostitwixxi 
dritt fundamentali u universali; jenfasizza li 
l-użu sostenibbli tal-ilma huwa neċessità 
ambjentali u ta’ saħħa li għandu rwol 
fundamentali fiċ-ċiklu tar-regolazzjoni tal-
klima; itenni li ‘l-ġestjoni tar-riżorsi tal-
ilma m’għandhiex tkun soġġetta għar-
regoli tas-suq intern’ (Riżoluzzjoni PE 
P5_TA (2004)0183) u jistieden lill-
Kummissjoni Ewropea biex tirrevedi l-
leġiżlazzjoni rilevanti, partikolarment dik 
dwar l-akkwist pubbliku u l-
konċessjonijiet, sabiex tkun żgurata s-
sjieda pubblika u l-ġestjoni tal-ilma u s-
servizzi tal-ilma;

1. Jiddikjara li l-ilma huwa riżorsa komuni 
tal-umanità u ġid pubbliku u għalhekk 
m’għandux ikun sors ta' profitt, u li l-
aċċess għall-ilma għandu jikkostitwixxi 
dritt fundamentali u universali; jenfasizza li 
l-użu sostenibbli tal-ilma huwa neċessità 
ambjentali u ta’ saħħa li għandu rwol 
fundamentali fiċ-ċiklu tar-regolazzjoni tal-
klima; itenni li ‘l-ġestjoni tar-riżorsi tal-
ilma m’għandhiex tkun soġġetta għar-
regoli tas-suq intern’ (Riżoluzzjoni PE 
P5_TA (2004)0183) u jistieden lill-
Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri 
biex jiżguraw is-sjieda pubblika u l-
ġestjoni tal-ilma u s-servizzi tal-ilma;

Or. en

Emenda 4
Andreas Mölzer
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. jiddikjara li l-ilma huwa riżorsa komuni 
tal-umanità u ġid pubbliku u għalhekk 
m’għandux ikun sors ta' profitt, u li l-
aċċess għall-ilma għandu jikkostitwixxi 
dritt fundamentali u universali; jenfasizza li 
l-użu sostenibbli tal-ilma huwa neċessità 
ambjentali u ta’ saħħa li għandu rwol 
fundamentali fiċ-ċiklu tar-regolazzjoni tal-
klima; itenni li ‘l-ġestjoni tar-riżorsi tal-
ilma m’għandhiex tkun soġġetta għar-
regoli tas-suq intern’ (Riżoluzzjoni PE 
P5_TA (2004)0183) u jistieden lill-
Kummissjoni Ewropea biex tirrevedi l-
leġiżlazzjoni rilevanti, partikolarment dik 
dwar l-akkwist pubbliku u l-
konċessjonijiet, sabiex tkun żgurata s-
sjieda pubblika u l-ġestjoni tal-ilma u s-
servizzi tal-ilma;

1. jiddikjara li l-ilma huwa riżorsa komuni 
tal-umanità u ġid pubbliku u għalhekk 
m’għandux ikun sors ta' profitt, u li l-
aċċess għall-ilma għandu jikkostitwixxi 
dritt fundamentali u universali; jenfasizza li 
l-użu sostenibbli tal-ilma huwa neċessità 
ambjentali u ta’ saħħa li għandu rwol 
fundamentali fiċ-ċiklu tar-regolazzjoni tal-
klima; itenni li ‘l-ġestjoni tar-riżorsi tal-
ilma m’għandhiex tkun soġġetta għar-
regoli tas-suq intern’ (Riżoluzzjoni PE 
P5_TA (2004)0183) u jistieden lill-
Kummissjoni Ewropea biex tirrevedi l-
leġiżlazzjoni rilevanti, partikolarment dik 
dwar l-akkwist pubbliku u l-
konċessjonijiet, sabiex tkun żgurata s-
sjieda esklussivament pubblika u l-ġestjoni 
tal-ilma u s-servizzi tal-ilma jew li dawn 
jiġu trasferiti lura fil-pussess tal-
awtoritajiet pubbliċi;

Or. de

Emenda 5
Jarosław Leszek Wałęsa

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jiddikjara li l-ilma huwa riżorsa komuni 
tal-umanità u ġid pubbliku u għalhekk 
m’għandux ikun sors ta' profitt, u li l-
aċċess għall-ilma għandu jikkostitwixxi 
dritt fundamentali u universali; jenfasizza li 
l-użu sostenibbli tal-ilma huwa neċessità 
ambjentali u ta’ saħħa li għandu rwol 
fundamentali fiċ-ċiklu tar-regolazzjoni tal-
klima; itenni li ‘l-ġestjoni tar-riżorsi tal-
ilma m’għandhiex tkun soġġetta għar-

1. Jiddikjara li l-ilma huwa riżorsa komuni 
tal-umanità u ġid pubbliku u għalhekk 
m’għandux ikun sors ta' profitt mill-
kummerċ, u li l-aċċess għall-ilma għandu 
jikkostitwixxi dritt fundamentali u 
universali; jenfasizza li l-użu sostenibbli 
tal-ilma huwa neċessità ambjentali u ta’ 
saħħa li għandu rwol fundamentali fiċ-
ċiklu tar-regolazzjoni tal-klima; itenni li ‘l-
ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma m’għandhiex 
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regoli tas-suq intern’ (Riżoluzzjoni PE 
P5_TA (2004)0183) u jistieden lill-
Kummissjoni Ewropea biex tirrevedi l-
leġiżlazzjoni rilevanti, partikolarment dik 
dwar l-akkwist pubbliku u l-
konċessjonijiet, sabiex tkun żgurata s-
sjieda pubblika u l-ġestjoni tal-ilma u s-
servizzi tal-ilma;

tkun soġġetta għar-regoli tas-suq intern’ 
(Riżoluzzjoni PE P5_TA (2004)0183) u 
jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex 
tirrevedi l-leġiżlazzjoni rilevanti, 
partikolarment dik dwar l-akkwist pubbliku 
u l-konċessjonijiet, sabiex tkun żgurata s-
sjieda pubblika u l-ġestjoni tal-ilma u s-
servizzi tal-ilma, u d-distribuzzjoni xierqa 
tiegħu;

Or. pl

Emenda 6
Csaba Sándor Tabajdi

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. itenni li s-servizzi tal-ilma skont il-liġi 
tal-UE huma meqjusa bħala li huma 
servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali, li 
jistgħu jitwettqu mill-awtoritajiet pubbliċi 
jew jiġu fdati f’idejn entitajiet pubbliċi jew 
privati; jenfasizza li r-regolamentazzjoni u 
l-provvista tas-servizzi tal-ilma għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji tal-kontinwità tas-
servizz, il-kwalità, is-sigurtà tal-provvista, 
l-aċċess ugwali, prezzijiet li jiflaħ 
għalihom kulħadd, l-aċċettabilità soċjali, 
kulturali u ambjentali, il-prinċipju ta’ min 
iniġġes iħallas, filwaqt li għandhom ukoll 
jaspiraw għall-kisba tal-ogħla standards 
ta’ sostenibbiltà ambjentali u ta’ 
effiċjenza.

Or. en

Emenda 7
Ana Miranda

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-bilanċ 
bejn il-ħtieġa għall-ilma u r-riżorsi 
disponibbli laħaq livell kritiku f’ħafna 
reġjuni tal-Ewropa u li t-tibdil fil-klima 
jista’ jagħmel is-sitwazzjoni saħansitra 
agħar milli hi; l-iskarsezza tal-ilma issa qed 
taffettwa t-territorju kollu ta’ xi Stati 
Membri fuq bażi permanenti;

2. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-bilanċ 
bejn il-ħtieġa għall-ilma u r-riżorsi 
disponibbli laħaq livell kritiku f’ħafna 
reġjuni tal-Ewropa u li t-tibdil fil-klima 
jista’ jagħmel is-sitwazzjoni saħansitra 
agħar milli hi; l-iskarsezza tal-ilma u n-
nixfa li issa qed jaffettwaw it-territorju
kollu ta’ xi Stati Membri fuq bażi 
permanenti;

Or. es

Emenda 8
Lucas Hartong

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-bilanċ 
bejn il-ħtieġa għall-ilma u r-riżorsi 
disponibbli laħaq livell kritiku f’ħafna 
reġjuni tal-Ewropa u li t-tibdil fil-klima 
jista’ jagħmel is-sitwazzjoni saħansitra 
agħar milli hi; l-iskarsezza tal-ilma issa 
qed taffettwa t-territorju kollu ta’ xi Stati 
Membri fuq bażi permanenti;

2. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-bilanċ 
bejn il-ħtieġa għall-ilma u r-riżorsi 
disponibbli laħaq livell kritiku f’ħafna 
reġjuni tal-Ewropa; l-iskarsezza tal-ilma 
issa qed taffettwa t-territorju kollu ta’ xi 
Stati Membri fuq bażi permanenti;

Or. en

Emenda 9
Nikolaos Chountis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-bilanċ 
bejn il-ħtieġa għall-ilma u r-riżorsi 

2. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-bilanċ 
bejn il-ħtieġa għall-ilma u r-riżorsi 
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disponibbli laħaq livell kritiku f’ħafna 
reġjuni tal-Ewropa u li t-tibdil fil-klima 
jista’ jagħmel is-sitwazzjoni saħansitra 
agħar milli hi; l-iskarsezza tal-ilma issa qed 
taffettwa t-territorju kollu ta’ xi Stati 
Membri fuq bażi permanenti;

disponibbli laħaq livell kritiku f’ħafna 
reġjuni tal-Ewropa u li t-tibdil fil-klima 
jista’ jagħmel is-sitwazzjoni saħansitra 
agħar milli hi; l-iskarsezza tal-ilma issa qed 
taffettwa t-territorju kollu ta’ xi Stati 
Membri fuq bażi permanenti; iħeġġeġ 
kawtela estrema rigward l-impatt 
ambjentali negattiv serju possibbli tal-
iskemi ddisinjati biex isiru devjazzjonijiet 
jew modifiki fil-kanali u l-flussi attwali 
tax-xmajjar li jistgħu jiggravaw b’mod 
serju t-theddida għas-sostenibbiltà tar-
riżorsi tal-ilma u għall-bilanċ ekoloġiku; 
ifakkar li l-użu tal-impjanti tad-
desalinazzjoni sabiex tittaffa l-iskarsità 
tal-ilma f’ċertu reġjuni jista’ jkun 
meħtieġ, iżda f’kull każ dawn għandhom 
ikunu f’konformità mal-iżjed standards 
ambjentali stretti kemm fir-rigward tas-sit 
fejn jinsabu, il-livell tagħhom tal-konsum 
tal-enerġija u r-rimi b’mod sigur tal-melħ 
li jiġi estratt;

Or. en

Emenda 10
Csaba Sándor Tabajdi

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-bilanċ 
bejn il-ħtieġa għall-ilma u r-riżorsi 
disponibbli laħaq livell kritiku f’ħafna 
reġjuni tal-Ewropa u li t-tibdil fil-klima 
jista’ jagħmel is-sitwazzjoni saħansitra 
agħar milli hi; l-iskarsezza tal-ilma issa qed 
taffettwa t-territorju kollu ta’ xi Stati 
Membri fuq bażi permanenti;

2. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-bilanċ 
bejn il-ħtieġa għall-ilma u r-riżorsi 
disponibbli laħaq livell kritiku f’ħafna 
reġjuni tal-Ewropa u li t-tibdil fil-klima 
jista’ jagħmel is-sitwazzjoni saħansitra 
agħar milli hi; l-iskarsezza tal-ilma issa qed 
taffettwa t-territorju kollu ta’ xi Stati 
Membri fuq bażi permanenti; jenfasizza li 
t-tibdil fil-klima u t-tibdil sussegwenti fil-
kundizzjonijiet tat-temp jaffettwaw b’mod 
sinifikanti l-kwalità u d-disponibbiltà tar-
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riżorsi tal-ilma Ewropej, li ż-żoni Ewropej 
bi stress għoli fuq l-ilma huma mistennija 
jiżdiedu mid-19% tal-lum għal 35% sas-
snin bejn l-2070 u l-2080 u li l-
avvenimenti estremi tat-temp relatati mal-
klima jikkostitwixxu aktar sfidi għall-
ġestjoni effiċjenti tal-ilma. Jenfasizza li l-
miżuri ta’ adattament lokali, reġjonali jew 
nazzjonali jistgħu jkunu effettivi biss jekk 
jiġu kkoordinati f’livell tal-UE u l-prattiki 
effettivi dwar il-ġestjoni tal-ilma jeħtieġ li 
jiġu integrati f’politiki settorjali oħra bħal 
dawk dwar l-agrikoltura, l-enerġija, il-
koeżjoni u s-saħħa;

Or. en

Emenda 11
Nikolaos Chountis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2a. Jinnota li, b’kuntrast, il-pajjiżi l-oħra 
ma jbatux minn nuqqas ta’ ilma iżda qed 
ikollhom diffikultà bilex jiġġestixxu l-
eċċess tal-ilma li jirriżulta minn xita 
regolari jew qawwija, mill-għargħar, mill-
erożjoni tax-xmajjar u mit-tniġġis li 
jaffettwaw iż-żoni tal-baċiri tax-xmajjar u 
dawk kostali, kif ukoll l-effetti ta’ dawn il-
fenomeni fuq il-popolazzjoni lokali, kif 
jixhdu l-ħafna petizzjonijiet li waslu;

Or. en

Emenda 12
Peter Jahr

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. jesprimi tħassib li fil-qasam tal-
implimentazzjoni tad-WFD fil-preżent, l-
applikazzjoni ineffettiva u l-infurzar 
jibqgħu problema kbira; l-istat attwali tal-
implimentazzjoni juri li xi Stati Membri 
waqgħu lura, li l-integrità tal-ilmijiet tal-
UE xejn mhija aċċettabbli u li l-għanijiet 
tal-politiki l-oħra tal-UE, inklużi dawk 
dwar l-industrija, l-agrikoltura u t-
trasport, huma ta’ spiss f'kontradizzjoni 
miftuħa mal-objettivi tal-'ħarsien tal-ilma';

4. jesprimi tħassib li fil-qasam tal-
implimentazzjoni tad-WFD fil-preżent, f’xi 
Stati Membri, l-applikazzjoni ineffettiva u 
l-infurzar jibqgħu problema kbira; l-istat 
attwali tal-implimentazzjoni juri li xi Stati 
Membri waqgħu lura, li l-istat tal-ilmijiet 
tal-UE xejn mhu aċċettabbli u li l-politiki
l-oħra tal-UE, l-objettivi tal-'ħarsien tal-
ilma' mhumiex segwiti konsistentament 
biżżejjed;

Or. de

Emenda 13
Ana Miranda

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jesprimi tħassib li fil-qasam tal-
implimentazzjoni tad-WFD fil-preżent, l-
applikazzjoni ineffettiva u l-infurzar 
jibqgħu problema kbira; l-istat attwali tal-
implimentazzjoni juri li xi Stati Membri 
waqgħu lura, li l-integrità tal-ilmijiet tal-
UE xejn mhija aċċettabbli u li l-għanijiet 
tal-politiki l-oħra tal-UE, inklużi dawk 
dwar l-industrija, l-agrikoltura u t-trasport, 
huma ta’ spiss f'kontradizzjoni miftuħa 
mal-objettivi tal-'ħarsien tal-ilma'; 

4. Jesprimi tħassib li fil-qasam tal-
implimentazzjoni tad-WFD fil-preżent, l-
applikazzjoni ineffettiva u l-infurzar 
jibqgħu problema kbira; l-istat attwali tal-
implimentazzjoni juri li xi Stati Membri 
waqgħu lura, li s-sanità integrali tal-
ilmijiet tal-UE xejn mhija aċċettabbli u li l-
għanijiet tal-politiki l-oħra tal-UE, inklużi 
dawk dwar l-industrija, l-agrikoltura u t-
trasport, huma ta’ spiss f'kontradizzjoni 
miftuħa mal-objettivi tal-'ħarsien tal-ilma'; 

Or. es

Emenda 14
Nikolaos Chountis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jesprimi tħassib li fil-qasam tal-
implimentazzjoni tad-WFD fil-preżent, l-
applikazzjoni ineffettiva u l-infurzar 
jibqgħu problema kbira; l-istat attwali tal-
implimentazzjoni juri li xi Stati Membri 
waqgħu lura, li l-integrità tal-ilmijiet tal-
UE xejn mhija aċċettabbli u li l-għanijiet 
tal-politiki l-oħra tal-UE, inklużi dawk 
dwar l-industrija, l-agrikoltura u t-trasport, 
huma ta’ spiss f'kontradizzjoni miftuħa 
mal-objettivi tal-'ħarsien tal-ilma';

4. Jesprimi tħassib li fil-qasam tal-
implimentazzjoni tad-WFD fil-preżent, l-
applikazzjoni ineffettiva u l-infurzar 
jibqgħu problema kbira; l-istat attwali tal-
implimentazzjoni juri li xi Stati Membri 
waqgħu lura, li l-integrità tal-ilmijiet tal-
UE xejn mhija aċċettabbli u li l-għanijiet 
tal-politiki l-oħra tal-UE, inklużi dawk 
dwar l-industrija, l-enerġija, l-agrikoltura u 
t-trasport, huma ta’ spiss f'kontradizzjoni 
miftuħa mal-objettivi tal-'ħarsien tal-ilma';
jenfasizza li l-ġestjoni tajba tal-ilma 
għandha tiġi integrata fil-politiki Ewropej 
kollha dwar is-setturi li jużaw u jniġġsu l-
ilma;

Or. en

Emenda 15
Csaba Sándor Tabajdi

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jesprimi tħassib li fil-qasam tal-
implimentazzjoni tad-WFD fil-preżent, l-
applikazzjoni ineffettiva u l-infurzar 
jibqgħu problema kbira; l-istat attwali tal-
implimentazzjoni juri li xi Stati Membri 
waqgħu lura, li l-integrità tal-ilmijiet tal-
UE xejn mhija aċċettabbli u li l-għanijiet 
tal-politiki l-oħra tal-UE, inklużi dawk 
dwar l-industrija, l-agrikoltura u t-trasport, 
huma ta’ spiss f'kontradizzjoni miftuħa 
mal-objettivi tal-'ħarsien tal-ilma';

4. Jesprimi tħassib li fil-qasam tal-
implimentazzjoni tad-WFD fil-preżent, l-
applikazzjoni ineffettiva u l-infurzar 
jibqgħu problema kbira; l-istat attwali tal-
implimentazzjoni juri li xi Stati Membri 
waqgħu lura, li l-integrità tal-ilmijiet tal-
UE xejn mhija aċċettabbli u li l-għanijiet 
tal-politiki l-oħra tal-UE, inklużi dawk 
dwar l-industrija, l-agrikoltura u t-trasport, 
huma ta’ spiss f'kontradizzjoni miftuħa 
mal-objettivi tal-'ħarsien tal-ilma'; jesprimi 
t-tama tiegħu li r-riforma li qed issir fil-
Politika Agrikola Komuni tindirizza l-
problemi relatati mal-ġestjoni tal-ilma 
għall-agrikoltura u tnaqqas it-tniġġis tal-
ilma għall-agrikoltura;
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Or. en

Emenda 16
Judith A. Merkies

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex 
tiġġieled kontr l-ħela tar-riżorsi tal-ilma, 
ikkawżata minn pereżempju l-ħela tal-ikel 
u l-irrigazzjoni, permezz ta’ leġiżlazzjoni 
dwar l-effiċjenza tal-ilma; u tinvestiga u 
tirrapporta lill-Parlament l-impatt ta’ 
ċaqliq lejn ekonomija b’bażi bijoloġika 
fir-rigward tal-użu tal-ilma.

Or. en

Emenda 17
Ana Miranda

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-ilma mormi minn riżorsi 
urbani jħalli impatt sinifikanti ta' tniġġis 
fuq l-ambjent akwatiku u li l-
implimentazzjoni b’suċċess tad-Direttiva 
dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi 
għandu influwenza sinifikanti fuq il-
kwalità tal-ilma fl-Istati Membri kollha, u 
għalhekk fuq l-implimentazzjoni b’suċċess 
tad-WFD;

5. Jemmen li l-ilma mormi minn riżorsi 
urbani jħalli impatt sinifikanti ta' tniġġis 
fuq l-ambjent akwatiku, fuq ix-xmajjar u 
fuq il-kosta, u li l-implimentazzjoni 
b’suċċess tad-Direttiva dwar it-Trattament 
tal-Ilma Urban Mormi għandu influwenza 
sinifikanti fuq il-kwalità tal-ilma fl-Istati 
Membri kollha, u għalhekk fuq l-
implimentazzjoni b’suċċess tad-WFD; 

Or. es
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Emenda 18
Nikolaos Chountis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Jiġbed l-attenzjoni lejn l-impatt serju 
li dan it-tniġġis jista’ jkollu fuq is-saħħa 
tal-bniedem kif jixhdu l-petizzjonijiet li 
waslu mill-Irlanda (Galway), minn 
Franza (Brittany), u minn Stati Membri 
oħra u jfakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu 
dwar il-Ġestjoni tal-Iskart li ġibdet l-
attenzjoni lejn il-livelli perikolużi tal-
kontaminazzjoni fl-ilma li jirriżultaw 
minn miżbliet u barrieri ġestiti b’mod 
ħażin jew li huma illegali li wasslu għall-
infiltrazzjoni u t-tniġġis tal-ilma ta’ taħt l-
art u tas-superfiċji freatiċi (nappes 
phréatiques);

Or. en

Emenda 19
Ana Miranda

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jinnota li minkejja l-progress magħmul 
fl-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar it-
Trattament tal-Ilma Urban Mormi, għad 
hemm lakuni fir-rigward tar-rati ta' 
konformità fuq is-sistemi ta' ġbir u/jew it-
trattament; jitlob lill-Kummissjoni biex 
tipprovdi aktar appoġġ għall-finanzjament 
ta’ impjanti tat-trattament tal-ilma mormi u 
tal-infrastruttura ta’ sistemi tad-drenaġġ fl-
UE;

6. Jinnota li minkejja l-progress magħmul 
fl-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar it-
Trattament tal-Ilma Urban Mormi, għad 
hemm lakuni fir-rigward tar-rati ta' 
konformità fuq is-sistemi ta' ġbir u/jew it-
trattament; jitlob lill-Kummissjoni biex 
tipprovdi aktar appoġġ għall-finanzjament 
ta’ impjanti tat-trattament tal-ilma mormi u 
tal-infrastruttura fuq skala żgħira u kbira 
ta’ sistemi tad-drenaġġ fl-UE;
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Or. es

Emenda 20
Nikolaos Chountis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jinnota li minkejja l-progress magħmul 
fl-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar it-
Trattament tal-Ilma Urban Mormi, għad 
hemm lakuni fir-rigward tar-rati ta' 
konformità fuq is-sistemi ta' ġbir u/jew it-
trattament; jitlob lill-Kummissjoni biex 
tipprovdi aktar appoġġ għall-finanzjament 
ta’ impjanti tat-trattament tal-ilma mormi u 
tal-infrastruttura ta’ sistemi tad-drenaġġ fl-
UE;

6. Jinnota li minkejja l-progress magħmul 
fl-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar it-
Trattament tal-Ilma Urban Mormi, għad 
hemm lakuni fir-rigward tar-rati ta' 
konformità fuq is-sistemi ta' ġbir u/jew it-
trattament; jitlob lill-Kummissjoni biex 
tipprovdi aktar appoġġ għall-finanzjament 
ta’ impjanti tat-trattament tal-ilma mormi u 
tal-infrastruttura ta’ sistemi tad-drenaġġ fl-
UE, inkluż l-użu mill-ġdid tad-drenaġġ 
ittrattat għall-irrigazzjoni u għal skopijiet 
industrijali;

Or. en

Emenda 21
Nikolaos Chountis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Jinnota wkoll li mill-1988, fost il-
petizzjonijiet relatati ma’ lmenti dwar l-
ambjent indirizzati lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet, 589 minn dawn il-
petizzjonijiet (Spanja 166, ir-Renju Unit 
129, il-Ġermanja 97, l-Italja 60, Franza 55, 
il-Greċja 34, l-Olanda 16, il-Portugall 16, 
il-Polonja 4, ir-Rumanija 4, il-Finlandja 3, 
il-Bulgarija 2, l-Ungerija 2 u s-Slovenja 1), 
xi drabi koiffirmati minn diversi firmatarji 
(ara petizzjoni 0784/2007, koiffirmata 

7. Jinnota wkoll li mill-1988, fost il-
petizzjonijiet relatati ma’ lmenti dwar l-
ambjent indirizzati lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet, 601 minn dawn il-
petizzjonijiet (Spanja 166, ir-Renju Unit 
129, il-Ġermanja 97, l-Italja 60, Franza 55, 
il-Greċja 34, l-Olanda 16, il-Portugall 16, l-
Irlanda 12, il-Polonja 4, ir-Rumanija 4, il-
Finlandja 3, il-Bulgarija 2, l-Ungerija 2 u s-
Slovenja 1), xi drabi koiffirmati minn 
diversi firmatarji (ara petizzjoni 
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minn 2036 firmatarju), jirrigwardaw il-
kwalità u l-kwantità tal-ilma fl-Istati 
Membri; jirrikonoxxi li dawn il-
petizzjonijiet huma prova li l-ilma huwa 
problema ferm serja għaċ-ċittadini tal-
Unjoni Ewropea;

0784/2007, koiffirmata minn 2036 
firmatarju), jirrigwardaw il-kwalità u l-
kwantità tal-ilma fl-Istati Membri; 
jirrikonoxxi li dawn il-petizzjonijiet huma 
prova li l-ilma huwa problema ferm serja 
għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea;

Or. en

Emenda 22
Nikolaos Chountis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7a. Jinnota li skont stħarriġ tal-
Ewrobarometru (Marzu 2012), 68% tal-
Ewropej jaħsbu li l-problemi dwar il-
kwantità u l-kwalità tal-ilma huma serji, 
tmienja minn kull għaxra jemmnu li t-
tniġġis kimiku huwa theddida għall-
ambjent tal-ilma, 62% jħossu li mhumiex 
infurmati biżżejjed dwar il-problemi li 
jistgħu jaffettwaw l-ilma ta’ taħt l-art, il-
lagi, ix-xmajjar u l-ilmijiet kostali ta’ 
pajjiżhom, filwaqt li 67% jaħsbu li l-iktar 
mod effettiv biex jiġu ttrattati l-problemi 
dwar l-ilma huwa żieda fl-għarfien dwar 
il-problemi relatati mal-ilma, u 73% taċ-
ċittadini Ewropej jaħsbu li l-UE għandha 
tipproponi miżuri addizzjonali biex jiġu 
indirizzati l-problemi dwar l-ilma fl-
Ewropa;

Or. en

Amendment 23
Ana Miranda

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8. Ifakkar lill-Istati Membri fl-obbligi 
tagħhom skont id-WFD li jintlaħaq stat 
tajjeb tal-ilma sal-2015, u jistieden lill-
Istati Membri u lill-Kummissjoni biex 
jieħdu l-miżuri neċessarji kollha u jagħtu 
biżżejjed għajnuna finanzjarja u teknika 
biex jintlaħqu dawn il-miri tal-kwalità tal-
ilma; jemmen li s-sehem taċ-ċittadini, tal-
NGOs ambjentali u tas-soċjetà ċivili huwa 
essenzjali għall-implimentazzjoni 
b’suċċess tad-WFD u għall-ġestjoni 
ambjentali sostenibbli kollha kemm hi;

8. Ifakkar lill-Istati Membri fl-obbligi 
tagħhom skont id-WFD li jintlaħaq stat 
tajjeb tal-ilma sal-2015, u jistieden lill-
Istati Membri u lill-Kummissjoni biex 
jieħdu l-miżuri neċessarji kollha u jagħtu 
biżżejjed għajnuna finanzjarja u teknika 
biex jintlaħqu dawn il-miri tal-kwalità tal-
ilma; jemmen li s-sehem taċ-ċittadini, tal-
awtoritajiet kompetenti u tal-livelli 
differenti ta’ governanza, tas-setturi 
produttivi, tal-NGOs ambjentali u tas-
soċjetà ċivili huwa essenzjali għall-
implimentazzjoni b’suċċess tad-WFD u 
għall-ġestjoni ambjentali sostenibbli kollha 
kemm hi;

Or. es

Emenda 24
Andreas Mölzer

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8. ifakkar lill-Istati Membri fl-obbligi 
tagħhom skont id-WFD li jintlaħaq stat 
tajjeb tal-ilma sal-2015, u jistieden lill-
Istati Membri u lill-Kummissjoni biex 
jieħdu l-miżuri neċessarji kollha u jagħtu 
biżżejjed għajnuna finanzjarja u teknika 
biex jintlaħqu dawn il-miri tal-kwalità tal-
ilma; jemmen li s-sehem taċ-ċittadini, tal-
NGOs ambjentali u tas-soċjetà ċivili huwa 
essenzjali għall-implimentazzjoni 
b’suċċess tad-WFD u għall-ġestjoni 
ambjentali sostenibbli kollha kemm hi;

8. ifakkar lill-Istati Membri fl-obbligi 
tagħhom skont id-WFD li jintlaħaq stat 
tajjeb tal-ilma sal-2015, u jistieden lill-
Istati Membri u lill-Kummissjoni biex mill-
aktar fis possibbli, jieħdu l-miżuri 
neċessarji kollha u jagħtu biżżejjed 
għajnuna finanzjarja u teknika biex 
jintlaħqu dawn il-miri tal-kwalità tal-ilma; 
jemmen li s-sehem taċ-ċittadini, tal-NGOs 
ambjentali u tas-soċjetà ċivili huwa 
essenzjali għall-implimentazzjoni 
b’suċċess tad-WFD u għall-ġestjoni 
ambjentali sostenibbli kollha kemm hi;

Or. de
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Emenda 25
Lucas Hartong

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea 
tkun aktar determinata fl-inkjesti tagħha, 
u allura ħafna inqas passiva u 
akkomodanti;

imħassar

Or. en

Emenda 26
Nikolaos Chountis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tkun 
aktar determinata fl-inkjesti tagħha, u 
allura ħafna inqas passiva u 
akkomodanti;

9. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea 
timmonitorja b’attenzjoni l-
implimentazzjoni mill-Istati Membri tad-
WFD sabiex jiġi żgurat li din issir kif 
xieraq u b’mod effettiv; jirrimarka li, 
f’ħafna każijiet, il-petizzjonijiet żvelaw 
problemi relatati mat-traspożizzjoni u l-
implimentazzjoni xierqa tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar l-ilma u jistieden lill-
Kummissjoni Ewropea tkun aktar 
determinata fl-inkjesti tagħha, b’mod 
partikolari, meta teżamina l-petizzjonijiet;

Or. en

Emenda 27
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9. jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tkun 
aktar determinata fl-inkjesti tagħha, u 
allura ħafna inqas passiva u akkomodanti;

9. jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tkun 
aktar determinata fl-inkjesti tagħha dwar l-
implimentazzjoni konkreta tad-WFD, u 
konsistentament tħeġġeġ lill-Istati 
Membri għal progress tanġibbli;

Or. de

Emenda 28
Rolandas Paksas

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9a. Jenfasizza li, peress li l-ilma huwa 
riżorsa pubblika komuni, għandu jkun 
stabbilit liema perċentwali tal-ispejjeż 
huma magħmulin minn taxxi u tariffi;

Or. lt

Emenda 29
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

10. jiġbed l-attenzjoni dwar l-eżistenza ta’ 
ċerti attivitajiet denunzjati mill-
petizzjonanti, inklużi l-miżbliet, l-
agrikoltura u l-industrija, li għandhom 
impatt kbir fuq l-ambjent u s-saħħa tal-
bniedem u huma responsabbli għall-
kwalità fqira tal-ilma; jitlob, għalhekk, li 
jiġu abbandunati s-sussidji li jnaqqsu l-
effikaċja tal-inċentivi għal ġestjoni 
effiċjenti tal-ilma peress li jwasslu għal 

10. jiġbed l-attenzjoni dwar l-eżistenza ta’ 
ċerti attivitajiet denunzjati mill-
petizzjonanti, inklużi l-miżbliet, l-
agrikoltura u l-industrija, li għandhom 
impatt fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem 
u li għandhom ikunu responsabbli għall-
kundizzjoni ħażina tal-ilma; jitlob, 
għalhekk, li jinħolqu inċentivi aktar 
speċifiċi għal ġestjoni effiċjenti tal-ilma u 
partikolarment għall-popolazzjonijiet foqra 
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użu eċċessiv, jitlob sabiex jinħelsu fondi 
maħsuba għal sussidji mmirati, 
partikolarment għall-popolazzjonijiet foqra 
u rurali, bil-għan li jkun hemm aċċess 
għall-ilma għal kulħadd; 

u rurali, li jkun żgurat aċċess għall-ilma
għal kulħadd; 

Or. de

Emenda 30
Nikolaos Chountis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

10. Jiġbed l-attenzjoni dwar l-eżistenza ta’ 
ċerti attivitajiet denunzjati mill-
petizzjonanti, inklużi l-miżbliet, l-
agrikoltura u l-industrija, li għandhom 
impatt kbir fuq l-ambjent u s-saħħa tal-
bniedem u huma responsabbli għall-
kwalità fqira tal-ilma; jitlob, għalhekk, li 
jiġu abbandunati s-sussidji li jnaqqsu l-
effikaċja tal-inċentivi għal ġestjoni 
effiċjenti tal-ilma peress li jwasslu għal 
użu eċċessiv, jitlob sabiex jinħelsu fondi 
maħsuba għal sussidji mmirati, 
partikolarment għall-popolazzjonijiet foqra 
u rurali, bil-għan li jkun hemm aċċess 
għall-ilma għal kulħadd;

10. Jiġbed l-attenzjoni dwar l-eżistenza ta’ 
ċerti attivitajiet denunzjati mill-
petizzjonanti, inklużi l-miżbliet, l-iżvilupp 
urban, l-agrikoltura, l-industrija u l-
enerġija, li għandhom impatt kbir fuq l-
ambjent u s-saħħa tal-bniedem u huma 
responsabbli għall-kwalità fqira tal-ilma; 
jitlob, għalhekk, sabiex jinħelsu fondi 
maħsuba għal sussidji mmirati, 
partikolarment għall-popolazzjonijiet foqra 
u rurali, sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni 
effiċjenti tal-ilma u jitnaqqsu l-impatti 
ambjentali;

Or. en

Emenda 31
Csaba Sándor Tabajdi

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

10. Jiġbed l-attenzjoni dwar l-eżistenza ta’ 
ċerti attivitajiet denunzjati mill-

10. Jiġbed l-attenzjoni dwar l-eżistenza ta’ 
ċerti attivitajiet denunzjati mill-
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petizzjonanti, inklużi l-miżbliet, l-
agrikoltura u l-industrija, li għandhom 
impatt kbir fuq l-ambjent u s-saħħa tal-
bniedem u huma responsabbli għall-
kwalità fqira tal-ilma; jitlob, għalhekk, li 
jiġu abbandunati s-sussidji li jnaqqsu l-
effikaċja tal-inċentivi għal ġestjoni 
effiċjenti tal-ilma peress li jwasslu għal użu 
eċċessiv, jitlob sabiex jinħelsu fondi 
maħsuba għal sussidji mmirati, 
partikolarment għall-popolazzjonijiet foqra 
u rurali, bil-għan li jkun hemm aċċess 
għall-ilma għal kulħadd;

petizzjonanti, inklużi l-miżbliet, il-prattiki 
agrikoli u industrijali irregolari jew 
illegali, li għandhom impatt kbir fuq l-
ambjent u s-saħħa tal-bniedem u huma 
responsabbli għall-kwalità fqira tal-ilma; 
jitlob, għalhekk, li jiġu abbandunati s-
sussidji li jnaqqsu l-effikaċja tal-inċentivi 
għal ġestjoni effiċjenti tal-ilma peress li 
jwasslu għal użu eċċessiv, jitlob sabiex 
jinħelsu fondi maħsuba għal sussidji 
mmirati, partikolarment għall-
popolazzjonijiet foqra u rurali, bil-għan li 
jkun hemm aċċess għall-ilma għal kulħadd;

Or. en

Emenda 32
Ana Miranda

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

10. Jiġbed l-attenzjoni dwar l-eżistenza ta’ 
ċerti attivitajiet denunzjati mill-
petizzjonanti, inklużi l-miżbliet, l-
agrikoltura u l-industrija, li għandhom 
impatt kbir fuq l-ambjent u s-saħħa tal-
bniedem u huma responsabbli għall-
kwalità fqira tal-ilma; jitlob, għalhekk, li 
jiġu abbandunati s-sussidji li jnaqqsu l-
effikaċja tal-inċentivi għal ġestjoni 
effiċjenti tal-ilma peress li jwasslu għal użu 
eċċessiv, jitlob sabiex jinħelsu fondi 
maħsuba għal sussidji mmirati, 
partikolarment għall-popolazzjonijiet foqra 
u rurali, bil-għan li jkun hemm aċċess 
għall-ilma għal kulħadd;

10. Jiġbed l-attenzjoni dwar l-eżistenza ta’ 
ċerti attivitajiet denunzjati mill-
petizzjonanti, inklużi l-miżbliet, in-nuqqas 
ta’ kontroll tal-kwalità tal-ilma mill-
awtoritajiet kompetenti, l-agrikoltura u l-
industrija, li għandhom impatt kbir fuq l-
ambjent u s-saħħa tal-bniedem u huma 
responsabbli għall-kwalità fqira tal-ilma; 
jitlob, għalhekk, li jiġu abbandunati s-
sussidji li jnaqqsu l-effikaċja tal-inċentivi 
għal ġestjoni effiċjenti tal-ilma peress li 
jwasslu għal użu eċċessiv, jitlob sabiex 
jinħelsu fondi maħsuba għal sussidji 
mmirati, partikolarment għall-
popolazzjonijiet foqra u rurali, bil-għan li 
jkun hemm aċċess għall-ilma għal kulħadd;

Or. es
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Emenda 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

10. Jiġbed l-attenzjoni dwar l-eżistenza ta’ 
ċerti attivitajiet denunzjati mill-
petizzjonanti, inklużi l-miżbliet, l-
agrikoltura u l-industrija, li għandhom 
impatt kbir fuq l-ambjent u s-saħħa tal-
bniedem u huma responsabbli għall-
kwalità fqira tal-ilma; jitlob, għalhekk, li 
jiġu abbandunati s-sussidji li jnaqqsu l-
effikaċja tal-inċentivi għal ġestjoni 
effiċjenti tal-ilma peress li jwasslu għal użu 
eċċessiv, jitlob sabiex jinħelsu fondi 
maħsuba għal sussidji mmirati, 
partikolarment għall-popolazzjonijiet foqra 
u rurali, bil-għan li jkun hemm aċċess 
għall-ilma għal kulħadd;

10. Jiġbed l-attenzjoni dwar l-eżistenza ta’ 
ċerti attivitajiet denunzjati mill-
petizzjonanti, inklużi l-miżbliet, l-
agrikoltura u l-industrija, li għandhom 
impatt kbir fuq l-ambjent u s-saħħa tal-
bniedem u huma responsabbli għall-
kwalità fqira tal-ilma; jitlob, għalhekk, li 
jiġu abbandunati s-sussidji li jnaqqsu l-
effikaċja tal-inċentivi għal ġestjoni 
effiċjenti tal-ilma peress li jwasslu għal użu 
eċċessiv, jitlob sabiex jinħelsu fondi 
maħsuba għal sussidji mmirati, 
partikolarment għall-popolazzjonijiet foqra 
u rurali, bil-għan li jkun hemm aċċess 
għall-ilma għal kulħadd u d-distribuzzjoni 
tal-ilma f’żoni li jiffaċċjaw nuqqasijiet, 
b’mod partikolari dawk iż-żoni li qegħdin 
’il bogħod minn agglomerazzjonijiet 
urbani kbar mgħammra b’infrastruttura 
għall-ilma;

Or. pl

Emenda 34
Andreas Mölzer

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

11. jiddispjaċih li l-proposta tal-
Kummissjoni Ewropea li temenda d-WFD 
(COM (2011)876) iżżid 15-il sustanza 
kimika ġdida biss minn lista ta’ 2000 
sustanza potenzjalment perikoluża li
għandhom ikunu mmonitorjati u mnaqqsa, 
u tonqos milli tfassal skedi ta’ żmien ċari 

11. jiddispjaċih li l-proposta tal-
Kummissjoni Ewropea li temenda d-WFD 
(COM (2011)876) iżżid 15-il sustanza 
kimika ġdida biss minn lista ta’ 2000 
sustanza potenzjalment perikoluża li 
għandhom ikunu mmonitorjati u mnaqqsa, 
u tonqos milli tfassal skedi ta’ żmien ċari 
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biex ikunu eliminati gradwalment l-aktar 
kimiċi perikolużi, minkejja rekwiżiti legali 
speċifiċi stabbiliti fis-sena 2000; jitlob, 
għalhekk, lill-Kumitat dwar l-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, 
sabiex fir-rakkomandazzjoni tiegħu lill-
Kummissjoni, jagħti attenzjoni partikolari 
lis-sustanzi ta’ prijorità msemmija hawn 
fuq – spiss identifikati mill-petizzjonanti 
bħala ‘skart tossiku u radjuattiv’ –
minħabba l-grad għoli ta’ riskju li fihom 
għas-saħħa tal-bniedem, bħala 
kontaminanti tal-ilma;

biex ikunu eliminati gradwalment l-aktar 
kimiċi perikolużi, minkejja rekwiżiti legali 
speċifiċi li ġew stabbiliti fis-sena 2000; 
jitlob, għalhekk, lill-Kumitat dwar l-
Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel, sabiex fir-rakkomandazzjoni 
tiegħu lill-Kummissjoni, jagħti attenzjoni 
partikolari lis-sustanzi ta’ prijorità 
msemmija hawn fuq – spiss identifikati 
mill-petizzjonanti bħala ‘skart tossiku u 
radjuattiv’ – minħabba l-grad għoli ta’ 
riskju li fihom għas-saħħa tal-bniedem, 
bħala kontaminanti tal-ilma;

Or. de

Emenda 35
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 11

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

11. jiddispjaċih li l-proposta tal-
Kummissjoni Ewropea li temenda d-WFD 
(COM (2011)876) iżżid 15-il sustanza 
kimika ġdida biss minn lista ta’ 2000 
sustanza potenzjalment perikoluża li 
għandhom ikunu mmonitorjati u mnaqqsa, 
u tonqos milli tfassal skedi ta’ żmien ċari 
biex ikunu eliminati gradwalment l-aktar 
kimiċi perikolużi, minkejja rekwiżiti legali 
speċifiċi stabbiliti fis-sena 2000; jitlob, 
għalhekk, lill-Kumitat dwar l-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, 
sabiex fir-rakkomandazzjoni tiegħu lill-
Kummissjoni, jagħti attenzjoni partikolari 
lis-sustanzi ta’ prijorità msemmija hawn 
fuq – spiss identifikati mill-petizzjonanti 
bħala ‘skart tossiku u radjuattiv’ –
minħabba l-grad għoli ta’ riskju li fihom 
għas-saħħa tal-bniedem, bħala 
kontaminanti tal-ilma;

11. jiddispjaċih li l-proposta tal-
Kummissjoni Ewropea li temenda d-WFD 
(COM (2011)876) iżżid 15-il sustanza 
kimika ġdida biss minn lista ta’ 2000 
sustanza potenzjalment perikoluża li 
għandhom ikunu mmonitorjati u mnaqqsa, 
u tonqos milli tfassal skedi ta’ żmien ċari 
biex ikunu eliminati gradwalment l-aktar 
kimiċi perikolużi, minkejja rekwiżiti legali 
speċifiċi stabbiliti fis-sena 2000; jitlob, 
għalhekk, lill-Kumitat dwar l-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, 
sabiex fir-rakkomandazzjoni tiegħu lill-
Kummissjoni, jagħti attenzjoni partikolari 
lis-sustanzi ta’ prijorità msemmija hawn 
fuq – spiss identifikati mill-petizzjonanti 
bħala ‘skart tossiku u radjuattiv’ –
minħabba l-grad għoli ta’ riskju li fihom 
għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent 
akwatiku, bħala kontaminanti tal-ilma;

Or. de
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Emenda 36
Judith A. Merkies

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 11 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

11 a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex iżżid 
l-isforzi tagħha fil-ġlieda kontra ż-żieda 
fir-rilaxx fl-ilma ta’ sustanzi li jniġġsu 
bħal residwi ta’ antibijotiċi, mediċini u 
ormoni mill-pilloli ta’ kontra l-
konċepiment, minħabba li dawn ir-residwi 
għandhom effett negattiv fuq is-saħħa tal-
bniedem u fuq l-ambjent.

Or. en

Emenda 37
Peter Jahr

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 12

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

12. jitlob, fl-istess ħin, lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri biex itejbu l-monitoraġġ 
u r-rappurtar ta’ sustanzi kimiċi li jniġġsu 
fl-ilma, flimkien ma’ mekkaniżmu biex 
jinkiseb tagħrif aħjar dwar 
konċentrazzjonijiet ta’ sustanzi oħrajn li 
jniġġsu li l-monitoraġġ tagħhom fuq il-
livell tal-UE jista’ jkun neċessarju fil-
futur;

imħassar

Or. de

Emenda 38
Lucas Hartong
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 12

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

12. Jitlob, fl-istess ħin, lill-Kummissjoni u
lill-Istati Membri biex itejbu l-monitoraġġ 
u r-rappurtar ta’ sustanzi kimiċi li jniġġsu 
fl-ilma, flimkien ma’ mekkaniżmu biex 
jinkiseb tagħrif aħjar dwar 
konċentrazzjonijiet ta’ sustanzi oħrajn li 
jniġġsu li l-monitoraġġ tagħhom fuq il-
livell tal-UE jista’ jkun neċessarju fil-futur;

12. Jagħti parir lill-Istati Membri biex 
itejbu l-monitoraġġ u r-rappurtar ta’ 
sustanzi kimiċi li jniġġsu fl-ilma, flimkien 
ma’ mekkaniżmu biex jinkiseb tagħrif 
aħjar dwar konċentrazzjonijiet ta’ sustanzi 
oħrajn li jniġġsu li l-monitoraġġ tagħhom 
fuq il-livell tal-UE jista’ jkun neċessarju 
fil-futur;

Or. en

Emenda 39
Angelika Werthmann

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 12

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

12. jitlob, fl-istess ħin, lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri biex itejbu l-monitoraġġ 
u r-rappurtar ta’ sustanzi kimiċi li jniġġsu 
fl-ilma, flimkien ma’ mekkaniżmu biex 
jinkiseb tagħrif aħjar dwar 
konċentrazzjonijiet ta’ sustanzi oħrajn li 
jniġġsu li l-monitoraġġ tagħhom fuq il-
livell tal-UE jista’ jkun neċessarju fil-futur;

12. jitlob, fl-istess ħin, lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri biex itejbu l-monitoraġġ 
u r-rappurtar ta’ sustanzi kimiċi li jniġġsu 
fl-ilma, jistabbilixxu limiti vinkolanti, 
flimkien ma’ mekkaniżmu biex jinkiseb 
tagħrif aħjar dwar konċentrazzjonijiet ta’ 
sustanzi oħrajn li jniġġsu li l-monitoraġġ 
tagħhom fuq il-livell tal-UE jista’ jkun 
neċessarju fil-futur;

Or. de

Emenda 40
Csaba Sándor Tabajdi

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 12
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

12. Jitlob, fl-istess ħin, lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri biex itejbu l-monitoraġġ 
u r-rappurtar ta’ sustanzi kimiċi li jniġġsu 
fl-ilma, flimkien ma’ mekkaniżmu biex 
jinkiseb tagħrif aħjar dwar 
konċentrazzjonijiet ta’ sustanzi oħrajn li 
jniġġsu li l-monitoraġġ tagħhom fuq il-
livell tal-UE jista’ jkun neċessarju fil-futur;

12. Jitlob, fl-istess ħin, lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri biex itejbu l-monitoraġġ 
u r-rappurtar ta’ sustanzi kimiċi li jniġġsu 
fl-ilma, flimkien ma’ mekkaniżmu biex 
jinkiseb tagħrif aħjar dwar 
konċentrazzjonijiet ta’ sustanzi oħrajn li 
jniġġsu li l-monitoraġġ tagħhom fuq il-
livell tal-UE jista’ jkun neċessarju fil-
futur; jistieden lill-Istati Membri jaqsmu 
bejniethom u mal-Kummissjoni d-dejta li 
toħroġ mill-attività volontarja ta’ 
monitoraġġ tas-sutanzi li jniġġsu fl-ilma;

Or. en

Emenda 41
Csaba Sándor Tabajdi

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 12a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

12a. itenni li d-WFD tippreskrivi 
koordinazzjoni bejn l-Istati Membri għad-
distrett kollu tal-baċir tax-xmara fejn l-
użu tal-ilma jista’ jkollu effetti 
transkonfinali, u f’dan ir-rigward iħeġġeġ 
lill-Istati Membri biex jidħlu 
f’komunikazzjoni u f’kooperazzjoni 
transkonfinali regolari sabiex jappoġġjaw 
l-implimentazzjoni tad-WFD fir-rigward 
tat-tniġġis ikkawżat minn sustanzi ta’ 
prijorità, minn sustanzi ta’ prijorità 
perikolużi u minn nutrijenti;

Or. en

Emenda 42
Peter Jahr
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 13

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

13. jemmen li t-tniġġis minn nutrijenti 
jibqa’ problema sinifikanti, li l-
ewtrofikazzjoni qiegħda tkompli taffettwa 
l-bijodiversità u tisfratta servizzi siewja 
tal-ekosistema, u li l-kundizzjonijiet tan-
nutrijenti investigati aktarx ser jimpedixxu, 
għal aktar minn nofs il-każi, l-isforz biex 
jintlaħaq ‘stat tajjeb’ fil-korpi tal-ilma tal-
wiċċ sal-2015;

13. jemmen li l-arrikkiment tan-nutrijenti
hu wieħed mid-diversi fatturi għat-tniġġis 
tal-korpi tal-ilma tal-wiċċ, li b’hekk
jaffettwa l-bijodiversità u jnaqqas servizzi 
siewja tal-ekosistema; jemmen li l-
kundizzjonijiet tan-nutrijenti investigati 
possibilment ser jimpedixxu, għal aktar 
minn nofs il-każi, l-isforz biex jintlaħaq 
‘stat tajjeb’ fil-korpi tal-ilma tal-wiċċ sal-
2015;

Or. de

Emenda 43
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 14

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

14. jitlob lill-Kummissjoni biex fl-2012 
tiżviluppa u tippubblika pjan ta’ direzzjoni 
biex jiġu stipulati rakkomandazzjonijiet li 
jiffukaw fuq it-titjib tal-effiċjenza tar-
riżorsi tal-ilma u l-użu tal-art, li 
jimplementaw miżuri ta’ ħarsien tal-
ekosistema taħt il-PAK, jiżviluppaw 
approċċ għall-integrazzjoni tal-kwistjoni 
tal-ilma fil-politiki kollha u jtejbu l-
governanza tal-ġestjoni tal-ilma kif ukoll 
ir-riċerka u l-ġbir tad-data; il-Kummissjoni 
tiġi mistiedna wkoll biex fl-2012 
tippubblika ‘Pjan għas-Salvagwardja tal-
Ilma tal-Ewropa’ bbażat fuq ir-reviżjoni 
tal-implimentazzjoni tad-WFD, ir-reviżjoni 
tal-Politika tal-UE dwar l-Iskarsezza tal-
Ilma u n-Nixfa kif ukoll ir-reviżjoni tal-
politika tal-UE ta’ adattament kif relatata 
mal-ġestjoni tal-ilma;

14. jitlob lill-Kummissjoni biex fl-2012 
tiżviluppa u tippubblika pjan ta’ direzzjoni 
biex jiġu stipulati rakkomandazzjonijiet li 
jiffukaw fuq it-titjib tal-effiċjenza tar-
riżorsi tal-ilma u l-użu tal-art, jiżviluppaw 
approċċ għall-integrazzjoni tal-kwistjoni 
tal-ilma fil-politiki kollha u jtejbu l-
governanza tal-ġestjoni tal-ilma kif ukoll 
ir-riċerka u l-ġbir tad-dejta; jilqa’ f’dan il-
kuntest iżjed integrazzjoni ta’ rekwiżiti 
għall-protezzjoni ambjentali fil-PAK; il-
Kummissjoni tiġi mistiedna wkoll biex fl-
2012 tippubblika ‘Pjan għas-Salvagwardja 
tal-Ilma tal-Ewropa’ bbażat fuq ir-reviżjoni 
tal-implimentazzjoni tad-WFD, ir-reviżjoni 
tal-Politika tal-UE dwar l-Iskarsezza tal-
Ilma u n-Nixfa kif ukoll ir-reviżjoni tal-
politika tal-UE ta’ adattament kif relatata 
mal-ġestjoni tal-ilma;
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Or. de

Emenda 44
Rolandas Paksas

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 14a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

14a. Jikkunsidra li għandu jintuża 
ingranaġġ ekonomiku biex jitħeġġeġ 
inqas konsum u ħela, l-użu mill-ġdid ta’ 
ilma mormi u t-twaqqif mill-ġdid tal-korpi 
tal-ilma;

Or. lt

Emenda 45
Andreas Mölzer

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 15

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

15. jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jiżviluppaw programmi li 
jqajmu kuxjenza dwar l-ilma sabiex tiġi 
introdotta kultura ta’ ffrankar u effiċjenza 
tal-ilma fost iċ-ċittadini Ewropej.

15. jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jiżviluppaw programmi u 
kampanji informattivi li jqajmu kuxjenza 
dwar l-ilma sabiex tiġi introdotta kultura 
ta’ ffrankar u effiċjenza tal-ilma fost iċ-
ċittadini Ewropej.

Or. de

Emenda 46
Angelika Werthmann

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 15
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

15. jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jiżviluppaw programmi li 
jqajmu kuxjenza dwar l-ilma sabiex tiġi 
introdotta kultura ta’ ffrankar u effiċjenza 
tal-ilma fost iċ-ċittadini Ewropej.

15. jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jiżviluppaw programmi li 
jqajmu kuxjenza dwar l-ilma sabiex tiġi 
introdotta kultura ta’ ffrankar u effiċjenza 
tal-ilma fost iċ-ċittadini Ewropej; dawn il-
programmi li jaqjmu kuxjenza fil-
komunità għandhom ikunu diretti lejn iċ-
ċittadini ta’ kull età, sabiex ikunu jistgħu 
jagħmlu użu aħjar u b’mod aktar 
effiċjenti minn dan il-ġid pubbliku vitali.

Or. de

Emenda 47
Judith A. Merkies

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 15a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

15a. Jenfasizza l-importanza tal-
promozzjoni ta’ sistemi tajba tal-ilma 
sabiex titnaqqas il-ħtieġa għall-ilma fil-
fliexken u b’hekk tal-iskart addizzjonali, u 
li tiġi limitata n-nefqa fuq ir-riżorsi, 
inkluż iż-żejt u l-ilma, għall-produzzjoni u 
t-trasport tal-fliexken.

Or. en

Emenda 48
Nikolaos Chountis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 15a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

15a. Jemmen li l-involviment tal-pubbliku 
huwa prekondizzjoni għall-ħarsien tal-
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ilma u għall-identifikazzjoni kemm tal-
problemi kif ukoll tal-iżjed miżuri xierqa 
biex jiġu solvuti; għalhekk jitlob għal 
iżjed kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali responsabbli 
tal-Istati Membri u l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet meta dan tal-aħħar ikun qed 
jittratta t-tħassib dirett taċ-ċittadini 
Ewropej fir-rigward tal-kwistjonijiet 
relatati mal-ilma;

Or. en


