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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Skont il-ħames rapporti tal-IPCC1 li ġew ippubblikati fil-perjodu bejn l-1983 u l-2012, kull 
wieħed minn dawn l-aħħar tliet deċennji kien suċċessivament aktar sħun fil-livell globali 
minn kwalunkwe deċennju preċedenti sa mis-snin 1850. Il-perjodu bejn l-1983 u l-2012 huwa 
probabbilment l-aktar perjodu ta' 30 sena sħun ta' dawn l-aħħar 1400 sena. Il-bidliet klimatiċi 
reċenti affettwaw b'mod sinifikanti l-agrikoltura u l-ekonomija, u huwa stmat li l-impatt tat-
tibdil fil-klima żied b'mod sinifikanti l-frekwenza u l-intensità tan-nixfiet u d-dannu li dawn 
jikkawżaw lill-ambjent u lill-ekonomija matul dawn l-aħħar tletin sena. Bejn l-1976 u l-2006, 
l-għadd ta' żoni u persuni milquta min-nixfa żdied bi kważi 20 %, u l-ispejjeż totali kkawżati 
min-nixfa laħqu l-EUR 100 biljun (il-Kummissjoni Ewropea, 2012). Jekk nikkunsidraw il-fatt 
li l-agrikoltura Ewropea tuża madwar kwart tat-total ta' ilma ħelu maqbud għat-tisqija, filwaqt 
li fil-partijiet tan-Nofsinhar u tal-Lvant tal-Ewropa madwar 60 % — u f'ċerti żoni tal-ilma sa 
80 % — tat-total ta' ilma ħelu maqbud jintuża għat-tisqija, il-konservazzjoni tal-ilma u s-sejba 
ta' mezzi alternattivi ta' provvista ta' ilma għall-ħtiġijiet ta' tisqija tal-agrikoltura jidhru bħala 
prijorità.

Skont il-leġiżlazzjoni adottata u l-politiki tal-Unjoni adottati, bħad-Direttiva Qafas dwar l-
Ilma2 u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għall-Ekonomija Ċirkolari3, l-opportunitajiet biex jiġi 
rregolat l-użu mill-ġdid tal-ilma minn sistemi muniċipali tat-trattament tal-ilma mormi għal 
skopijiet ta' tisqija fl-agrikoltura qed jinfetħu sabiex ikunu jistgħu jikkumpensaw għal żbilanċi 
potenzjali u reali ta' din ir-riżorsa vitali fi żmien xieraq. 

Iggwidata mill-prinċipju ta' prekawzjoni u bl-applikazzjoni tal-aħjar esperjenzi globali, kif 
ukoll il-limitazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa4, il-
Kummissjoni pproponiet Regolament li jistabbilixxi standards, proċeduri u miżuri għall-użu 
mill-ġdid tal-ilma minn sistemi ta' trattament tal-ilma mormi muniċipali fil-livell tal-UE.

Peress li l-Kummissjoni ma wettqitx studji speċifiċi dwar ir-riskji involuti fil-proċess tal-użu 
mill-ġdid tal-ilma fl-agrikoltura, il-proposta leġiżlattiva tapplika l-aħjar esperjenzi ta' pajjiżi 
terzi (l-Istati Uniti, New Zealand, l-Awstralja), kif ukoll tal-Istati Membri li diġà jużaw l-ilma 
riġenerat fl-agrikoltura. Minħabba li r-Regolament se japplika biss għal operaturi li 
beħsiebhom jittrattaw u jqiegħdu fis-suq l-ilma riġenerat minn impjanti muniċipali tat-
trattament tal-ilma mormi, jien inqis li l-livelli minimi proposti għall-indikaturi ewlenin 
proposti huma xierqa u li l-metodoloġija u l-proċedura għall-awtorizzazzjoni tal-provvista ta' 
ilma riġenerat huma adegwati biex jiżguraw il-livell mixtieq ta' sikurezza pubblika — kemm 
għall-bdiewa kif ukoll għall-konsumaturi. Il-proposta se tippermetti lill-awtoritajiet 
kompetenti, matul il-proċedura amministrattiva għall-approvazzjoni ta' permessi tal-provvista 
tal-ilma riġenerat, li japplikaw regoli aktar stretti minn dawk stabbiliti f'dan ir-Regolament, 

                                               
1 IPCC, 2014: It-Tibdil fil-Klima 2014: Il-Ħames Rapport ta' Valutazzjoni tal-Grupp Intergovernattiv ta' Esperti 
dwar it-Tibdil fil-Klima [Tim għal Kitba Prinċipali, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Ġinevra, l-
Iżvizzera
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf
2 COM(2015)614
3 Direttiva 2000/60/KE, ĠU 327, 22.12.2000, p. 1.
4Linji Gwida tad-WHO għall-Użu Sikur ta' Ilma Mormi, Eskrementi u Ilma tal-Ħasil fl-Agrikoltura (WHO, 
2006a)
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kif ukoll li jbiddlu l-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni ta' permessi jekk ikun meħtieġ.

Fl-istess ħin, il-qafas leġiżlattiv u l-ispejjeż għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament ma 
għandhomx jiskoraġġixxu lill-operaturi milli jadattaw impjanti tat-trattament tal-ilma mormi 
għall-użu mill-ġdid tal-ilma mormi fl-agrikoltura. Għalhekk, kwalunkwe piż jew spiża mhux 
ġustifikata għall-operaturi għandhom jiġu evitati. Huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-qafas 
leġiżlattiv għall-iżvilupp ta' pjanijiet ta' ġestjoni tar-riskju jiġi applikat b'mod ugwali fl-Unjoni 
kollha u li l-Istati Membri kollha jifhmu u japplikaw ir-rekwiżiti proposti għall-valutazzjoni 
tar-riskju b'mod uniformi.

Minħabba s-sinifikat u l-impatt possibbli tal-leġiżlazzjoni ġdida proposta fuq is-sitwazzjoni 
attwali fil-qasam, l-iskadenza għad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, kif ukoll l-iskadenza 
biex l-impjanti ta' trattament jinġiebu f'konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament, 
għandhom jiġu estiżi minn sena, kif kien propost oriġinarjament, għal sentejn mid-data tal-
pubblikazzjoni tar-Regolament f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 

Bħala membri tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali tal-Parlament Ewropew, aħna 
nimmiraw li niżguraw is-sikurezza pubblika u l-fiduċja fit-tjubija għas-saħħa u l-kwalità 
għolja tal-ikel u tal-prodotti agrikoli, filwaqt li nipprovdu wkoll ilma frisk adegwat għall-
agrikoltura Ewropea — speċjalment fil-partijiet tan-Nofsinhar u tal-Lvant tal-Unjoni — għal 
skopijiet ta' tisqija.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu 
inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa -1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) L-ilma mhuwiex prodott 
kummerċjali bħal kull prodott ieħor 
imma, pjuttost, wirt li għandu jiġi protett, 
difiż u ttrattat bħala tali.

Emenda 2
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Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Ir-riżorsi tal-ilma tal-Unjoni qed 
ikunu dejjem iktar taħt pressjoni, li qed 
iwassal għall-iskarsezza tal-ilma u d-
deterjorament tal-kwalità. B'mod 
partikolari, it-tibdil fil-klima u n-nixfa qed 
jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-
istrapazz fuq id-disponibbiltà tal-ilma ħelu 
li qed jinħoloq mill-iżvilupp urban u l-
agrikoltura.

(1) Ir-riżorsi tal-ilma tal-Unjoni qed 
ikunu dejjem iktar taħt pressjoni, li qed 
iwassal għall-iskarsezza tal-ilma u d-
deterjorament tal-kwalità. B'mod 
partikolari, it-tibdil fil-klima, ix-xejriet tat-
temp imprevedibbli u n-nixfa qed 
jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-
istrapazz fuq id-disponibbiltà u l-provvista 
tal-ilma ħelu, dovut għall-iżvilupp urban u 
l-prattiki agrikoli.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1 a) Bħalissa, l-użu ta' soluzzjonijiet 
għall-użu mill-ġdid tal-ilma għadu limitat 
meta mqabbel mal-potenzjal tagħhom, li 
fil-biċċa l-kbira għadu ma ġiex sfruttat.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1 b) Jenħtieġ li jitħeġġeġ l-użu 
effiċjenti tar-riżorsi u li jitnaqqsu l-
pressjonijiet fuq l-ambjent tal-ilma, b'mod 
partikolari l-iskarsezza tal-ilma, billi 
jitrawwem l-iżvilupp ta' użu mill-ġdid 
sikur tal-ilma mormi trattat.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 1c (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1 c) Dejjem iktar, ir-riżorsi tal-ilma 
Ewropej qed ikunu taħt dejjem iktar 
pressjoni, u dan qed iwassal għall-
iskarsezza tal-ilma u d-deterjorament tal-
kwalità. Il-pressjonijiet mit-tibdil fil-
klima, in-nixfiet u l-iżvilupp urban 
poġġew strapazz sinifikanti fuq il-provvisti 
tal-ilma ħelu. F'dan il-kuntest, il-kapaċità 
tal-Ewropa li twieġeb għar-riskji dejjem 
ikbar għar-riżorsi tal-ilma jenħtieġ li 
tissaħħaħ permezz ta' użu mill-ġdid 
mifrux tal-ilma mormi trattat.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-kapaċità tal-Unjoni li twieġeb 
għall-pressjoni li dejjem qed tiżdied fuq ir-
riżorsi tal-ilma tista' tissaħħaħ permezz tal-
użu mill-ġdid mifrux tal-ilma mormi 
trattat. Id-Direttiva 2000/60/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill15

issemmi l-użu mill-ġdid tal-ilma bħala 
wieħed mill-miżuri supplimentari li l-Istati 
Membri jistgħu jagħżlu li japplikaw sabiex 
jiksbu l-għanijiet tad-Direttiva għal status 
kwalitattiv u kwantitattiv tajjeb tal-ilma 
għall-ilmijiet tal-wiċċ u l-ilmijiet tal-pjan. 
Id-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE16

teħtieġ li l-ilma mormi trattat jiġi użat mill-
ġdid kull meta jkun xieraq.

(2) Il-kapaċità tal-Unjoni li twieġeb 
għall-pressjoni li dejjem qed tiżdied fuq ir-
riżorsi tal-ilma tista' tissaħħaħ permezz tal-
użu mill-ġdid mifrux tal-ilma mormi 
trattat. Id-Direttiva 2000/60/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill15

issemmi l-użu mill-ġdid tal-ilma bħala 
wieħed mill-miżuri supplimentari li l-Istati 
Membri jistgħu jagħżlu li japplikaw sabiex 
jiksbu l-għanijiet tad-Direttiva għal status 
kwalitattiv u kwantitattiv tajjeb tal-ilma 
għall-ilmijiet tal-wiċċ u l-ilmijiet tal-pjan, 
billi dan huwa ta' importanza enormi 
għall-bniedem u għall-ekosistema. Id-
Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE16 teħtieġ 
li l-ilma mormi trattat jiġi użat mill-ġdid 
kull meta jkun xieraq.

_________________

15 Id-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-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, 
p. 1);

15 Id-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-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, 
p. 1);



AD\1171160MT.docx 7/34 PE626.778v02-00

MT

16 Id-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE tal-
21 ta' Mejju 1991 dwar it-trattament tal-
ilma urban mormi (ĠU L 135, 30.5.1991, 
p. 40).

16 Id-Direttiva tal-Kunsill 91/271/KEE tal-
21 ta' Mejju 1991 dwar it-trattament tal-
ilma urban mormi (ĠU L 135, 30.5.1991, 
p. 40).

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2 a) L-impatt ambjentali u l-enerġija 
meħtieġa biex jiġi estratt u ttrasportat l-
ilma ħelu huma sinifikanti;

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar 
"Blueprint għas-Salvagwardja tar-Riżorsi 
tal-Ilma tal-Ewropa"17 enfasizzat l-użu 
mill-ġdid tal-ilma għal finijiet ta' tisqija 
jew dawk industrijali bħala għażla 
alternattiva għall-forniment tal-ilma li 
teħtieġ l-attenzjoni tal-Unjoni.

(3) Il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar 
"Blueprint għas-Salvagwardja tar-Riżorsi 
tal-Ilma tal-Ewropa" 17 enfasizzat l-użu 
mill-ġdid tal-ilma għal finijiet ta' tisqija 
jew dawk industrijali bħala għażla 
alternattiva għall-forniment tal-ilma li 
teħtieġ l-attenzjoni tal-Unjoni bil-ħsieb tal-
iżvilupp sostenibbli, il-protezzjoni tal-
popolazzjoni u li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
tal-ġenerazzjonijiet futuri.

_________________ _________________

17 COM (2012) 673 17 COM (2012) 673

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tad-9 ta' Ottubru 2008 dwar l-
indirizzar tal-isfida tal-iskarsezza tal-ilma 
u tan-nixfa fl-Unjoni Ewropea1a tfakkar li 
approċċ fuq in-naħa tad-domanda 
jenħtieġ li jkun ippreferut meta jiġu 
mmaniġġjati r-riżorsi tal-ilma u hija tal-
fehma li l-Unjoni jenħtieġ li tadotta 
approċċ olistiku meta timmaniġġja r-
riżorsi tal-ilma, billi tgħaqqad flimkien 
miżuri ta' ġestjoni tad-domanda, miżuri 
ta' ottimizzazzjoni tar-riżorsi eżistenti fi 
ħdan iċ-ċiklu tal-ilma u miżuri biex 
jinħolqu riżorsi ġodda, u li huwa meħtieġ 
li l-approċċ jintegra kunsiderazzjonijiet 
ambjentali, soċjali u ekonomiċi.

__________________

1a 2008/2074(INI)

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-użu mill-ġdid tal-ilma mormi 
trattat kif xieraq, pereżempju mill-impjanti 
tat-trattament tal-ilma mormi jew l-
installazzjonijiet industrijali, jitqies li 
għandu impatt ambjentali iktar baxx minn 
metodi ta' forniment tal-ilma alternattivi 
oħra, bħat-trasferimenti tal-ilma jew 
disalinizzazzjoni, iżda dan l-użu mill-ġdid 
iseħħ b'mod limitat ħafna fl-Unjoni. Dan 
jidher li hu minħabba n-nuqqas ta' 
standards ambjentali u tas-saħħa komuni fl-
Unjoni għall-użu mill-ġdid tal-ilma, u 
b'mod partikolari fir-rigward tal-prodotti 
agrikoli, l-ostakli potenzjali għall-
moviment liberu ta' dawn il-prodotti 
msoqqija bl-ilma reklamat.

(6) L-użu mill-ġdid tal-ilma mormi 
trattat kif xieraq, pereżempju mill-impjanti 
tat-trattament tal-ilma mormi jew l-
installazzjonijiet industrijali, jitqies li 
għandu impatt ambjentali iktar baxx minn 
metodi ta' forniment tal-ilma alternattivi 
oħra, bħat-trasferimenti tal-ilma jew 
disalinizzazzjoni. Iżda dan l-użu mill-ġdid 
iseħħ b'mod limitat ħafna fl-Unjoni. Dan 
jidher li hu parzjalment minħabba l-ispiża 
sinifikanti tas-sistema tal-użu mill-ġdid 
tal-ilma mormi u n-nuqqas ta' standards 
ambjentali u tas-saħħa komuni fl-Unjoni 
għall-użu mill-ġdid tal-ilma, u b'mod 
partikolari fir-rigward tal-prodotti agrikoli, 
l-ostakli potenzjali għas-saħħa u 
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ambjentali u ostakoli potenzjali għall-
moviment liberu ta' dawn il-prodotti 
msoqqija bl-ilma reklamat. Fl-istess ħin, 
wieħed jenħtieġ li jżomm f'moħħu li, 
f'ċerti Stati Membri, l-infrastruttura tal-
irrigazzjoni hija inadegwata jew ma 
teżistix.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Jekk irid jiġi ggarantit l-użu mill-
ġdid effettiv tar-riżorsi tal-ilma urban 
mormi, jenħtieġ li jiġi rikonoxxut li mhux 
it-tipi kollha ta' ilma rriċiklat jistgħu 
jintużaw għall-għelejjel kollha. Għalhekk 
il-bdiewa jenħtieġ li jitħarrġu jużaw id-
diversi tipi ta' ilma rriċiklat b'mod 
ottimali għall-għelejjel li għalihom il-
kwalità tal-ilma użat ma jkollha l-ebda 
implikazzjoni għas-saħħa pubblika.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-istandards tas-saħħa marbuta 
mal-iġjene alimentari għall-prodotti 
agrikoli msoqqija bl-ilma reklamat jistgħu 
jinkisbu biss jekk ir-rekwiżiti tal-kwalità fl-
Istati Membri għall-ilma reklamat maħsub 
għat-tisqija agrikola ma jkunux differenti 
ħafna minn xulxin. L-armonizzazzjoni tar-
rekwiżiti se tikkontribwixxi wkoll għall-
funzjonament effiċjenti tas-suq intern fir-
rigward ta' dawn il-prodotti. Għaldaqstant, 
huwa xieraq li tiġi introdotta 
armonizzazzjoni minima billi jiġu stabbiliti 
rekwiżiti minimi għall-kwalità u l-
monitoraġġ tal-ilma. Dawk ir-rekwiżiti 

(7) Standards ekwivalenti tas-saħħa 
marbuta mal-iġjene alimentari għall-
prodotti agrikoli msoqqija bl-ilma 
riġenerat jistgħu jinkisbu madwar l-
Unjoni kollha biss jekk ir-rekwiżiti tal-
kwalità fl-Istati Membri għall-ilma 
reklamat maħsub għat-tisqija agrikola ma 
jkunux differenti ħafna minn xulxin. L-
armonizzazzjoni tar-rekwiżiti se 
tikkontribwixxi wkoll għall-funzjonament 
effiċjenti tas-suq intern fir-rigward ta' dawn 
il-prodotti. Għaldaqstant, huwa xieraq li 
tiġi introdotta armonizzazzjoni minima 
billi jiġu stabbiliti rekwiżiti minimi għall-
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minimi jenħtieġ li jkollhom parametri 
minimi għall-ilma reklamat u rekwiżiti tal-
kwalità addizzjonali jew iktar stretti 
imposti, jekk meħtieġ, mill-awtoritajiet 
kompetenti flimkien ma' kwalunkwe 
miżura preventiva rilevanti. Sabiex jiġu 
identifikati rekwiżiti iktar stretti jew 
addizzjonali għall-kwalità tal-ilma, 
jenħtieġ li l-operaturi tal-impjanti tar-
reklamazzjoni jwettqu l-kompiti ewlenin ta' 
ġestjoni tar-riskju. Il-parametri huma 
bbażati fuq rapport tekniku taċ-Ċentru 
Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni u 
jirriflettu l-istandards internazzjonali dwar 
l-użu mill-ġdid tal-ilma.

kwalità u l-monitoraġġ tal-ilma, filwaqt li 
l-Istati Membri jitħallew imorru oltre u 
jkollhom standards ogħla u jivvalutaw ir-
riskji billi jikkunsidraw kundizzjonijiet 
speċifiċi għas-sit, speċjalment għall-
ambjent. Dawk ir-rekwiżiti minimi 
jenħtieġ li jkollhom parametri minimi 
għall-ilma reklamat u rekwiżiti tal-kwalità 
addizzjonali jew iktar stretti imposti, jekk 
meħtieġ, mill-awtoritajiet kompetenti 
flimkien ma' kwalunkwe miżura preventiva 
rilevanti. Sabiex jiġu identifikati rekwiżiti 
iktar stretti jew addizzjonali għall-kwalità 
tal-ilma, jenħtieġ li l-operaturi tal-faċilità
tar-reklamazzjoni jwettqu l-kompiti 
ewlenin ta' ġestjoni tar-riskju. Il-parametri 
huma bbażati fuq rapport tekniku taċ-
Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-
Kummissjoni u jirriflettu l-istandards 
internazzjonali dwar l-użu mill-ġdid tal-
ilma.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7 a) Jenħtieġ li jiġu stabbiliti rekwiżiti 
minimi ta' kwalità li jinkludu parametri 
mikrobijoloġiċi u fiżikokimiċi, valuri ta' 
limitu assoċjati u frekwenzi ta' 
monitoraġġ għat-tisqija agrikola.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Ir-rekwiżiti tal-kwalità għall-ilma 
li jintuża għat-tisqija jenħtieġ li jqisu l-
progress xjentifiku, b'mod partikolari fir-
rigward ta' testijiet għall-mikrosustanzi li 
jniġġsu u sustanzi "emerġenti" ġodda, 
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sabiex jiġi żgurat l-użu sikur tal-ilma u 
jitħarsu l-ambjent u s-saħħa pubblika.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-ġestjoni tar-riskju jenħtieġ li 
tinvolvi l-identifikazzjoni u l-ġestjoni tar-
riskji b'mod proattiv u tinkorpora l-kunċett 
tal-produzzjoni ta' ilma reklamat ta' kwalità 
meħtieġa għal użi partikolari. Jenħtieġ li l-
valutazzjoni tar-riskju tkun ibbażata fuq il-
kompiti ta' ġestjoni tar-riskju u jenħtieġ li 
jiġi identifikat kwalunkwe rekwiżit 
addizzjonali għall-kwalità tal-ilma 
neċessarju biex jiġi żgurat biżżejjed ħarsien 
tal-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem u tal-
annimali.

(9) Il-ġestjoni tar-riskju jenħtieġ li 
tinvolvi l-identifikazzjoni u l-ġestjoni tar-
riskji b'mod proattiv u tinkorpora l-kunċett 
tal-produzzjoni ta' ilma reklamat ta' kwalità 
meħtieġa għal użi partikolari. Jenħtieġ li l-
valutazzjoni tar-riskju tkun ibbażata fuq il-
kompiti ta' ġestjoni tar-riskju u jenħtieġ li 
jiġi identifikat kwalunkwe rekwiżit 
addizzjonali għall-kwalità tal-ilma 
neċessarju biex jiġi żgurat biżżejjed ħarsien 
tal-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem u tal-
annimali, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-użu tal-ilma mormi trattat fuq art 
agrikola użata għall-produzzjoni tal-ikel.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex jitħarsu b'mod effikaċi l-
ambjent u s-saħħa tal-bniedem, l-operaturi 
tal-impjanti tar-reklamazzjoni jenħtieġ li 
jkunu primarjament responsabbli għall-
kwalità tal-ilma reklamat. Għall-finijiet ta' 
konformità mar-rekwiżiti minimi u 
kwalunkwe kundizzjoni addizzjonali 
stabbiliti mill-awtorità kompetenti, l-
operaturi tal-impjanti tar-reklamazzjoni
jenħtieġ li jimmonitorjaw il-kwalità tal-
ilma reklamat. Għaldaqstant, jixraq li jiġu 
stabbiliti r-rekwiżiti minimi għall-
monitoraġġ li jikkonsistu fil-frekwenza ta' 
monitoraġġ tar-rutina, u l-iskedar u l-miri 
ta' prestazzjoni għall-monitoraġġ tal-

(10) Sabiex jitħarsu b'mod effikaċi l-
ambjent, is-saħħa tal-bniedem u l-kwalità 
tal-ħamrija, l-operaturi tal-faċilitajiet tar-
reklamazzjoni u l-awtoritajiet kompetenti
jenħtieġ li jkunu primarjament 
responsabbli għall-kwalità tal-ilma 
reklamat. Sabiex jiġi garantit lill-utenti, u 
b'mod partikolari lill-bdiewa, ilma ta' 
kwalità konsistenti mal-parametri 
stabbiliti, l-operaturi tal-faċilitajiet ta' 
reklamazzjoni jenħtieġ li jimmonitorjaw il-
kwalità tal-ilma reklamat f'konformità 
mar-rekwiżiti minimi u ma' kwalunkwe 
kundizzjoni addizzjonali stabbilita mill-
awtorità kompetenti. Għaldaqstant, jixraq 
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validazzjoni. Uħud mir-rekwiżiti għall-
monitoraġġ tar-rutina huma speċifikati 
skont id-Direttiva 91/271/KEE.

li jiġu stabbiliti r-rekwiżiti minimi għall-
monitoraġġ li jikkonsistu fil-frekwenza ta' 
monitoraġġ tar-rutina, u l-iskedar u l-miri 
ta' prestazzjoni għall-monitoraġġ tal-
validazzjoni. Uħud mir-rekwiżiti għall-
monitoraġġ tar-rutina huma speċifikati 
skont id-Direttiva 91/271/KEE.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Huwa neċessarju li jiġi żgurat l-użu
sikur tal-ilma reklamat, u b'hekk jitħeġġeġ 
l-użu mill-ġdid tal-ilma fil-livell tal-Unjoni 
u tissaħħaħ il-kunfidenza tal-pubbliku fih. 
Għaldaqstant, il-forniment tal-ilma 
reklamat għal użi partikolari jenħtieġ li jiġi 
permess biss abbażi ta' permess mogħti 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri. Sabiex jiġi żgurat l-approċċ 
armonizzat fil-livell tal-Unjoni, it-
traċċabilità u t-trasparenza, jenħtieġ li jiġu 
stabbiliti r-regoli sostantivi għal dak il-
permess fil-livell tal-Unjoni. Madankollu, 
id-dettalji tal-proċeduri għall-għoti tal-
permessi jenħtieġ li jiġu ddeterminati mill-
Istati Membri. Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jkunu kapaċi japplikaw il-proċeduri 
eżistenti għall-għoti tal-permessi li jenħtieġ 
li jiġu adattati biex iqisu r-rekwiżiti 
introdotti minn dan ir-Regolament.

(11) Huwa neċessarju u importanti li 
tiġi żgurata l-affidabbiltà u s-sigurtà 
ekonomika permezz tal-użu sikur u sigur
tal-ilma reklamat, u b'hekk jitħeġġeġ l-
iżvilupp tal-użu mill-ġdid tal-ilma fil-livell 
tal-Unjoni, filwaqt li l-bdiewa tal-UE jiġu 
mħeġġa jadottaw din il-prattika u 
tissaħħaħ il-kunfidenza tal-pubbliku fiha. 
Għaldaqstant, il-forniment tal-ilma 
reklamat għal użi partikolari jenħtieġ li jiġi 
permess biss abbażi ta' permess mogħti 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri. Sabiex jiġi żgurat l-approċċ 
armonizzat fil-livell tal-Unjoni, it-
traċċabilità u t-trasparenza, jenħtieġ li jiġu 
stabbiliti r-regoli sostantivi għal dak il-
permess fil-livell tal-Unjoni. Madankollu, 
id-dettalji tal-proċeduri għall-għoti tal-
permessi jenħtieġ li jiġu ddeterminati mill-
Istati Membri, li l-awtoritajiet kompetenti 
tagħhom huma stess huma responsabbli 
għall-valutazzjoni tar-riskji marbuta mal-
użu mill-ġdid tal-ilma. Jenħtieġ li l-Istati 
Membri jkunu kapaċi japplikaw il-
proċeduri eżistenti għall-għoti tal-permessi 
li jenħtieġ li jiġu adattati biex iqisu r-
rekwiżiti introdotti minn dan ir-
Regolament.

Emenda 18

Proposta għal regolament
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Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11 a) Jekk id-distribuzzjoni tal-ilma 
reklamat hija meħtieġa, kwalunkwe tali 
distribuzzjoni għandha tkun soġġetta għal 
permess. Jekk jiġu ssodisfati r-rekwiżiti 
kollha, l-awtorità kompetenti fl-Istat 
Membru jenħtieġ li tagħti permess li 
għandu jkun fih il-kundizzjonijiet u l-
miżuri kollha neċessarji stabbiliti fil-
valutazzjoni tar-riskju għal distribuzzjoni 
sikura tal-ilma reklamat lill-utent aħħari.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ir-Regolament (KE) 852/2004 
jistabbilixxi r-regoli ġenerali għall-
operaturi fin-negozju tal-ikel u jkopri l-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni u t-tqegħid fis-suq tal-ikel 
maħsub għall-konsum mill-bniedem. Dak 
ir-Regolament jindirizza l-kwalità tas-
saħħa tal-ikel u wieħed mill-prinċipji 
ewlenin tiegħu hu li l-operatur fin-negozju 
tal-ikel għandu r-responsabbiltà ewlenija 
għas-sigurtà tal-ikel. Dak ir-Regolament 
huwa wkoll soġġett għal gwida dettaljata, 
b'rilevanza partikolari għall-Avviż tal-
Kummissjoni dwar dokument ta' gwida 
dwar kif għandhom jiġu indirizzati r-riskji 
mikrobijoloġiċi fil-frott u l-ħaxix frisk fil-
produzzjoni primarja permezz ta' iġjene 
tajba (2017/C163/01). Il-miri ta' 
prestazzjoni għall-ilma reklamat stabbiliti 
f'dan ir-Regolament ma jwaqqfux lill-
operaturi fin-negozju tal-ikel milli jiksbu l-
kwalità tal-ilma meħtieġa li tikkonforma 
mar-Regolament 852/2004 billi fi stadju 
sussegwenti jużaw diversi għażliet għat-
trattament tal-ilma individwalment jew 
flimkien ma' għażliet oħra li ma 

(13) Ir-Regolament (KE) 852/2004 
jistabbilixxi r-regoli ġenerali għall-
operaturi fin-negozju tal-ikel u jkopri l-
produzzjoni, l-ipproċessar, id-
distribuzzjoni u t-tqegħid fis-suq tal-ikel 
maħsub għall-konsum mill-bniedem. Dak 
ir-Regolament jindirizza l-kwalità tas-
saħħa tal-ikel u wieħed mill-prinċipji 
ewlenin tiegħu hu li l-operatur fin-negozju 
tal-ikel għandu r-responsabbiltà ewlenija 
għas-sigurtà tal-ikel. Dak ir-Regolament 
huwa wkoll soġġett għal gwida dettaljata, 
b'rilevanza partikolari għall-Avviż tal-
Kummissjoni dwar dokument ta' gwida 
dwar kif għandhom jiġu indirizzati r-riskji 
mikrobijoloġiċi fil-frott u l-ħaxix frisk fil-
produzzjoni primarja permezz ta' iġjene 
tajba (2017/C163/01). Il-miri ta' 
prestazzjoni għall-ilma reklamat stabbiliti 
f'dan ir-Regolament ma jwaqqfux lill-
operaturi fin-negozju tal-ikel milli jiksbu l-
kwalità tal-ilma meħtieġa li tikkonforma 
mar-Regolament 852/2004. Minkejja r-
responsabbiltà tal-bdiewa għall-kwalità 
tal-prodotti tagħhom, l-awtoritajiet 
kompetenti jenħtieġ li jingħataw il-
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jittrattawx l-ilma. kompitu li jivvalutaw ir-riskji u l-perikli 
marbuta mal-użu tal-ilma reklamat.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex titħeġġeġ il-kunfidenza fl-
użu mill-ġdid tal-ilma, jenħtieġ li tingħata 
informazzjoni lill-pubbliku. Id-
disponibbiltà tal-informazzjoni dwar l-użu 
mill-ġdid tal-ilma jenħtieġ li tippermetti 
żieda fit-trasparenza u t-traċċabilità, u tista' 
tkun ukoll ta' interess partikolari għal 
awtoritajiet rilevanti oħra li jintlaqtu mill-
użu mill-ġdid tal-ilma speċifiku.

(14) Jekk iridu jintlaħqu l-miri tal-
Unjoni għall-iffrankar fl-użu tar-riżorsi, 
huwa wkoll importanti li l-konsumaturi 
jkunu konxji mir-responsabbiltajiet 
tagħhom. Ikun meħtieġ, l-ewwel u qabel 
kollox, li ssir reviżjoni tal-prattiki li 
jinvolvu l-użu ta' riżorsi naturali, bil-għan 
li jinkiseb iffrankar. Sabiex titħeġġeġ il-
kunfidenza fl-użu mill-ġdid tal-ilma u tiġi 
żgurata l-aċċettazzjoni tal-konsumatur ta' 
din il-prattika sostenibbli, jenħtieġ li 
tingħata informazzjoni lill-pubbliku, 
akkumpanjata minn sistema ta' premji u 
inċentivi għall-utenti. Id-disponibbiltà tal-
informazzjoni dwar l-użu mill-ġdid tal-
ilma jenħtieġ li tippermetti żieda fit-
trasparenza u t-traċċabilità, u tista' tkun 
ukoll ta' interess partikolari għal 
awtoritajiet rilevanti oħra li jintlaqtu mill-
użu mill-ġdid tal-ilma speċifiku.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Huwa meħtieġ li jiġi ggarantit 
finanzjament biex tintlaħaq l-"ispiża 
totali" tas-sistema għall-produzzjoni, id-
distribuzzjoni u l-użu sikur tal-ilma 
reklamat.

Ġustifikazzjoni

L-ispiża totali tinkludi: il-kostruzzjoni, l-operat, il-manutenzjoni tal-impjant tal-produzzjoni 
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u/jew in-netwerk ta' distribuzzjoni u l-monitoraġġ kwalitattiv għall-finijiet tal-ġestjoni tar-
riskju u għall-iżgurar tal-permessi.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 14b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) Jenħtieġ li jittejbu l-kwalità u l-
kwantità tal-monitoraġġ, tal-evalwazzjoni 
u tal-informazzjoni, fuq kollox f'oqsma 
fejn l-ambjent qed ibati l-effetti tal-
attivitajiet industrijali u agrikoli li jniġġsu 
ħafna u li għadhom lura fil-kostruzzjoni 
ta' sistemi tad-drenaġġ u l-faċilitajiet tal-
ġbir u r-reklamazzjoni tal-ilma mormi, u 
b'hekk qed jiksru l-leġiżlazzjoni Ewropea.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex jiġu adattati r-rekwiżiti 
minimi u l-kompiti ewlenin ta' ġestjoni tar-
riskju eżistenti fir-rigward tal-progress 
xjentifiku u tekniku, jenħtieġ li s-setgħa 
biex jiġu adottati l-atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, tiġi delegata lill-Kummissjoni 
biex temenda r-rekwiżiti minimi u l-
kompiti ewlenin ta' ġestjoni tar-riskju. 
Barra minn hekk, sabiex jiġi żgurat livell 
għoli ta' ħarsien tal-ambjent u tas-saħħa tal-
bniedem, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun 
kapaċi wkoll tadotta l-atti delegati li 
jissupplimentaw il-kompiti ewlenin ta' 
ġestjoni tar-riskju billi tistipula l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi. Huwa 
partikolarment importanti li waqt il-ħidma 
preparatorja tagħha l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa, inkluż fil-livell 
tal-esperti, u li dawn il-konsultazzjonijiet 

(16) Sabiex jiġu adattati r-rekwiżiti 
minimi u l-kompiti ewlenin ta' ġestjoni tar-
riskju eżistenti fir-rigward tal-progress 
xjentifiku u tekniku, jenħtieġ li s-setgħa 
biex jiġu adottati l-atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, tiġi delegata lill-Kummissjoni 
biex temenda r-rekwiżiti minimi u l-
kompiti ewlenin ta' ġestjoni tar-riskju, 
mingħajr ma jiġi kompromess il-kamp ta' 
applikazzjoni għall-użu mill-ġdid tal-ilma 
mormi trattat b'mod xieraq. Barra minn 
hekk, sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' 
ħarsien tal-ambjent u tas-saħħa tal-
bniedem, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun 
kapaċi wkoll tadotta l-atti delegati li 
jissupplimentaw il-kompiti ewlenin ta' 
ġestjoni tar-riskju billi tistipula l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi. Huwa 
partikolarment importanti li waqt il-ħidma 
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isiru f'konformità mal-prinċipji stabbiliti 
fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-
13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet37. B'mod partikolari, biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija 
tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom 
aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi 
tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed 
jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

preparatorja tagħha l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa, inkluż fil-livell 
tal-esperti, u li dawn il-konsultazzjonijiet 
isiru f'konformità mal-prinċipji stabbiliti 
fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-
13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet37. B'mod partikolari, biex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija 
tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom 
aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi 
tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed 
jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

_________________ _________________

37 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1. 37 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ 
li jivverifikaw il-konformità tal-ilma 
reklamat mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
permess. F'każijiet ta' nuqqas ta' 
konformità, jenħtieġ li jitolbu lill-operatur 
tal-impjant tar- reklamazzjoni biex jieħu l-
miżuri neċessarji sabiex tiġi żgurata l-
konformità. Jenħtieġ li l-operaturi tal-
impjanti tar-reklamazzjoni iwaqqfu mill-
ewwel kwalunkwe forniment ta' ilma 
reklamat meta n-nuqqas ta' konformità 
joħloq riskju sinifikanti lill-ambjent jew 
lis-saħħa tal-bniedem.

(18) Sabiex jitnaqqsu dawn ir-riskji, l-
użu tal-ilma mormi trattat fuq art agrikola 
għall-produzzjoni tal-ikel għandu jkun ta' 
standard għoli. L-awtoritajiet kompetenti 
jenħtieġ li jivverifikaw il-konformità tal-
ilma reklamat mal-kundizzjonijiet stabbiliti 
fil-permess. F'każijiet ta' nuqqas ta' 
konformità, jenħtieġ li jitolbu lill-operatur 
tal-faċilità tar-reklamazzjoni biex jieħu l-
miżuri neċessarji sabiex tiġi żgurata l-
konformità. Jenħtieġ li l-operaturi tal-
faċilitajiet tar-reklamazzjoni jwaqqfu mill-
ewwel kwalunkwe forniment ta' ilma 
reklamat meta n-nuqqas ta' konformità 
joħloq riskju sinifikanti lill-ambjent jew 
lis-saħħa tal-bniedem. L-awtoritajiet 
kompetenti jenħtieġ li jaħdmu mill-qrib 
mal-bdiewa sabiex jiffaċilitaw l-użu mill-
ġdid tal-ilma reklamat.

Emenda 25
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Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Bil-ħsieb li jiġi żviluppat u 
promoss kemm jista' jkun l-użu mill-ġdid 
tal-ilma mormi trattat, l-Unjoni Ewropea 
jenħtieġ li tappoġġa r-riċerka u l-iżvilupp 
f'dan il-qasam permezz tal-programm 
Orizzont Ewropa sabiex ikun hemm titjib 
sinifikanti fl-affidabbiltà tal-ilma mormi 
trattat b'mod xieraq u f'metodi vijabbli ta' 
użu.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Premessa 25b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25b) Dan ir-Regolament għandu l-għan 
li jinkoraġġixxi l-użu sostenibbli tal-ilma.
Għal dan il-għan, il-Kummissjoni 
jenħtieġ li timpenja ruħha biex tuża l-
programmi tal-Unjoni, inkluż il-
Programm LIFE, biex tappoġġa inizjattivi 
lokali li jinvolvu l-użu mill-ġdid tal-ilma 
mormi trattat b'mod xieraq.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għan ta' dan ir-Regolament hu li 
jiġi garantit li l-ilma reklamat ikun sikur 
għall-użu maħsub tiegħu, sabiex jiġi żgurat 
livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa tal-
bniedem u tal-annimali, kif ukoll tal-
ambjent, filwaqt li jiġu indirizzati l-
iskarsezza tal-ilma u l-pressjoni li tirriżulta 
fuq ir-riżorsi tal-ilma, b'mod koordinat 
madwar l-Unjoni, u b'hekk jikkontribwixxi 

2. L-għan ta' dan ir-Regolament hu li 
jiġi garantit li l-ilma reklamat ikun sikur 
għall-użu maħsub tiegħu, sabiex jiġi żgurat 
il-livell massimu ta' ħarsien tas-saħħa tal-
bniedem u tal-annimali, kif ukoll tal-
ambjent, filwaqt li jiġu indirizzati l-
iskarsezza tal-ilma u l-pressjoni li tirriżulta 
fuq ir-riżorsi tal-ilma, b'mod koordinat 
madwar l-Unjoni, u b'hekk jikkontribwixxi 
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wkoll għall-funzjonament effiċjenti tas-suq 
intern.

wkoll għall-funzjonament effiċjenti tas-suq 
intern.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dan ir-Regolament għandu 
jħeġġeġ lill-utenti ta' kwantitajiet kbar ta' 
ilma, inklużi l-bdiewa, jiżviluppaw prattiki 
sostenibbli tal-użu tal-ilma li jiffrankaw l-
ilma.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 1 - paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 b. Dan ir-Regolament għandu 
jippermetti l-użu ta' soluzzjonijiet għall-
użu tal-ilma biex jiġu indirizzati l-
kwistjonijiet marbuta mat-tibdil fil-klima.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. "ilma reklamat" tfisser ilma urban 
mormi li ġie trattat f'konformità mar-
rekwiżiti stabbiliti fid-
Direttiva 91/271/KEE u li jirriżulta minn 
trattament ulterjuri f'impjant tar-
reklamazzjoni;

5. "ilma reklamat" tfisser ilma urban 
mormi li ġie trattat f'konformità mar-
rekwiżiti stabbiliti fid-
Direttiva 91/271/KEE u li jirriżulta minn 
trattament ulterjuri f'faċilità tar-
reklamazzjoni;

(L-emenda tat-terminu "impjant tar-
riġenerazzjoni" għal "faċilità tar-
riġenerazzjoni" tapplika tul it-test kollu. l-
adozzjoni tagħha timponi adattamenti 
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tekniċi fit-test kollu.)

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa armonizzazzjoni tat-termini "impjant" u "faċilità" mal-leġiżlazzjoni ambjentali 
tal-UE. Il-faċilità tar-riġenerazzjoni tal-ilma tista' tkun parti mill-impjant għat-trattament tal-
ilma u tista' titħaddem minn operatur differenti.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. "impjant tar-reklamazzjoni" tfisser 
impjant tat-trattament tal-ilma urban 
mormi jew impjant ieħor li jittratta 
ulterjorment l-ilma urban mormi 
f'konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fid-
Direttiva 91/271/KEE sabiex jiġi prodott 
ilma li huwa tajjeb għal użu speċifikat fit-
taqsima 1 tal-Anness I ta' dan ir-
Regolament;

6. "faċilità tar-reklamazzjoni" tfisser 
impjant tat-trattament tal-ilma urban 
mormi jew impjant ieħor li jittratta 
ulterjorment l-ilma urban mormi 
f'konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fid-
Direttiva 91/271/KEE sabiex jiġi prodott 
ilma reklamat li huwa tajjeb għal użu 
speċifikat fit-Taqsima 1 tal-Anness I ta' 
dan ir-Regolament;

(L-emenda tat-terminu "impjant tar-
riġenerazzjoni" għal "faċilità tar-
riġenerazzjoni" tapplika tul it-test kollu. L-
adozzjoni tagħha timponi adattamenti 
tekniċi fit-test kollu.)

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa armonizzazzjoni tat-termini "impjant" u "faċilità" mal-leġiżlazzjoni ambjentali 
tal-UE. Il-faċilità tar-riġenerazzjoni tal-ilma tista' tkun parti mill-impjant għat-trattament tal-
ilma u tista' titħaddem minn operatur differenti.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. "operatur tal-impjant tar-
reklamazzjoni" tfisser persuna fiżika jew 

7. "operatur tal-faċilità tar-
riġenerazzjoni" tfisser persuna fiżika jew 
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ġuridika li topera jew tikkontrolla impjant 
tar-reklamazzjoni;

ġuridika li topera jew tikkontrolla faċilità 
tar-riġenerazzjoni;

(L-emenda tat-terminu "impjant tar-
riġenerazzjoni" għal "faċilità tar-
riġenerazzjoni" tapplika tul it-test kollu. L-
adozzjoni tagħha timponi adattamenti 
tekniċi fit-test kollu.)

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa armonizzazzjoni tat-termini "impjant" u "faċilità" mal-leġiżlazzjoni ambjentali 
tal-UE. Il-faċilità tar-riġenerazzjoni tal-ilma tista' tkun parti mill-impjant għat-trattament tal-
ilma u tista' titħaddem minn operatur differenti.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11a. "punt ta' konformità" tfisser ħruġ 
tal-faċilità tar-riġenerazzjoni.

Ġustifikazzjoni

It-terminu "Punt ta' konformità" għandu jiġi definit fit-taqsima "Definizzjonijiet" kif diġà 
definit fl-Artikolu 4.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 11b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11 b. "mikrosustanza li tniġġes" tfisser 
sustanza mhux mixtieqa li tingħaraf fl-
ambjent f'konċentrazzjoni baxxa ħafna, 
kif imsemmi fl-Anness VIII tad-
Direttiva 2000/60/KE;
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Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 11c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11c. "distributur ta' ilma reklamat": il-
persuna fiżika jew ġuridika responsabbli 
għad-distribuzzjoni tal-ilma reklamat jew 
għall-kontroll tan-netwerk.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Obbligi tal-operaturi tal-impjanti ta' 
reklamazzjoni fir-rigward tal-kwalità tal-
ilma

Obbligi tal-operaturi tal-faċilitajiet ta' 
reklamazzjoni fir-rigward tal-kwalità tal-
ilma

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi tal-impjanti tar-
reklamazzjoni għandhom jiżguraw li l-ilma 
reklamat iddestinat għal użu speċifiku fit-
Taqsima 1 tal-Anness I, fl-iżbokk tal-
impjant tar-reklamazzjoni (punt ta' 
konformità) għandu jkun konformi ma' dan 
li ġej:

1. L-operaturi tal-faċilità tar-
reklamazzjoni għandhom jiżguraw li l-ilma 
reklamat iddestinat għal użu speċifiku fit-
Taqsima 1 tal-Anness I, fl-iżbokk tal-
impjant tar-reklamazzjoni (punt ta' 
konformità) għandu jkun konformi ma' dan 
li ġej:

Ġustifikazzjoni

Għall-konsistenza mad-definizzjonijiet proposti.

Emenda 38

Proposta għal regolament
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Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kwalunkwe kundizzjoni ulterjuri 
stabbiliti mill-awtorità kompetenti fil-
permess rilevanti skont il-punti (b) u (c) 
tal-Artikolu 7(3), fir-rigward tal-kwalità 
tal-ilma.

(b) kwalunkwe kundizzjoni ulterjuri 
b'bażijiet solidi stabbilita mill-awtorità 
kompetenti fil-permess rilevanti skont il-
punti (b) u (c) tal-Artikolu 7(3), fir-rigward 
tal-kwalità tal-ilma.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex tiġi żgurata l-konformità 
mar-rekwiżiti u l-kundizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1, l-operatur tal-
impjant tar-reklamazzjoni għandu 
jimmonitorja l-kwalità tal-ilma skont dan li 
ġej:

2. Sabiex tiġi żgurata l-konformità 
mar-rekwiżiti u l-kundizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1, l-operatur tal-
faċilità tar-reklamazzjoni għandu 
jimmonitorja l-kwalità tal-ilma skont dan li 
ġej:

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Wara l-punt ta' konformità, il-
kwalità tal-ilma ma tibqax ir-
responsabbiltà tal-operatur tal-faċilità ta' 
reklamazzjoni, iżda ssir ir-responsabbiltà 
tal-parti li jmiss fil-katina tal-użu mill-
ġdid tal-ilma.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet tal-produzzjoni u l- 1. Għall-finijiet tal-produzzjoni u l-
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forniment tal-ilma reklamat, il-ġestjoni tar-
riskju għandha titwettaq mill-operatur tal-
impjant tar-reklamazzjoni b'konsultazzjoni 
mal-atturi li ġejjin:

forniment tal-ilma reklamat, il-ġestjoni tar-
riskju għandha titwettaq mill-operatur tal-
faċilità tar-reklamazzjoni b'konsultazzjoni 
mal-atturi li ġejjin:

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-operatur tal-impjanti tat-
trattament tal-ilma urban mormi li jforni l-
ilma lill-impjant tar-reklamazzjoni, jekk 
ikun differenti mill-operatur tal-impjant
tar-reklamazzjoni;

(a) l-operatur tal-impjanti tat-
trattament tal-ilma urban mormi li jforni l-
ilma lill-faċilità tar-reklamazzjoni, jekk 
ikun differenti mill-operatur tal-faċilità tar-
reklamazzjoni;

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a) distributur(i) tal-ilma reklamat;

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kwalunkwe parti oħra li titqies 
rilevanti mill-operatur tal-impjant tar-
reklamazzjoni.

(c) kwalunkwe parti oħra li titqies 
rilevanti mill-operatur tal-faċilità tar-
reklamazzjoni.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operatur tal-impjant tar-
reklamazzjoni għandu jfassal Pjan ta' 
Ġestjoni tar-Riskju għall-Użu mill-Ġdid 
tal-Ilma bbażat fuq il-kompiti ewlenin tal-
ġestjoni tar-riskju stabbiliti fl-Anness II. Il-
Pjan ta' Ġestjoni tar-Riskju għall-Użu mill-
Ġdid tal-Ilma għandu jipproponi rekwiżiti 
addizzjonali ma' dawn speċifikati fl-
Anness I, meħtieġa għall-mitigazzjoni 
ulterjuri ta' kwalunkwe riskju, u fost l-
oħrajn, għandu jidentifika l-perikli, ir-riskji 
u l-miżuri preventivi xierqa.

2. L-operatur tal-faċilità tar-
reklamazzjoni kkonċernat għandu jfassal 
Pjan ta' Ġestjoni tar-Riskju għall-Użu mill-
Ġdid tal-Ilma bbażat fuq il-kompiti 
ewlenin tal-ġestjoni tar-riskju stabbiliti fl-
Anness II li huwa responsabbli għalihom.

Il-Pjan ta' Ġestjoni tar-Riskju għall-Użu 
mill-Ġdid tal-Ilma għandu jipproponi 
rekwiżiti addizzjonali ma' dawn speċifikati 
fl-Anness I, meħtieġa għall-mitigazzjoni 
ulterjuri ta' kwalunkwe riskju, u fost l-
oħrajn, għandu jidentifika l-perikli, ir-riskji 
u l-miżuri preventivi xierqa.

L-operatur tal-faċilità tar-reklamazzjoni 
għandu jinforma lill-utent aħħari malli 
tinġabar biżżejjed informazzjoni.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk it-tip ta' għalla li għandha tiġi 
msoqqija se tiġi kummerċjalizzata 
f'diversi forom differenti u taqa' f'diversi 
klassijiet tal-kwalità ta' ilma trattat, l-
operatur tal-faċilità ta' rkupru għandu 
jkun meħtieġ jipprovdi lill-bidwi b'ilma 
tal-ogħla klassi tal-kwalità fost dawk 
ikkonċernati.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtoritajiet nazzjonali tal-ilma, 
flimkien mal-Kummissjoni, għandhom 
jorganizzaw sessjonijiet ta' taħriġ u ta' 
informazzjoni speċjalizzati għall-persunal 
tal-aġenzija nazzjonali li se jkun 
responsabbli għall-valutazzjoni tal-
applikazzjonijiet għall-permessi mill-
operaturi; b'mod alternattiv, il-
Kummissjoni għandha timpenja ruħha li 
tħejji u xxerred lill-awtoritajiet nazzjonali 
fuljetti ta' informazzjoni u possibbilment 
kontenut online li jikkonċerna r-regoli u 
r-rekwiżiti li jirregolaw l-istandards 
minimi għall-użu mill-ġdid tal-ilma.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a

Distribuzzjoni tal-ilma reklamat

1. Kwalunkwe distribuzzjoni tal-ilma 
reklamat iddestinata għal użu speċifiku 
fit-Taqsima 1 tal-Anness I, għandha tkun 
soġġetta għal permess.

2. Fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-
applikazzjoni, l-awtorità kompetenti 
għandha tiddeċiedi jekk tagħtix il-
permess.

3. Il-permess għandu jkun fih il-
kundizzjonijiet u l-miżuri kollha 
neċerssarji għal distribuzzjoni sikura tal-
ilma reklamat lill-utent aħħari stabbiliti 
fil-valutazzjoni tar-riskju mwettqa skont l-
Artikolu 6. 

4. Il-permess għandu jiġu rieżaminat 
regolarment u mill-inqas kull ħames snin, 
u modifikat jekk ikun meħtieġ. 
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Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fl-istadju ta' konformità, l-
awtorità kompetenti għandha tivverifika l-
konformità tal-ilma reklamat mal-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-permess. Il-
kontroll tal-konformità għandu jitwettaq 
permezz tal-mezzi li ġejjin:

1. Qabel ma toħroġ permess, l-
awtorità kompetenti għandha tivverifika l-
konformità tal-ilma reklamat mal-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-permess. Il-
kontroll tal-konformità għandu jitwettaq 
permezz tal-mezzi li ġejjin: 

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità, l-
awtorità kompetenti għandha titlob lill-
operatur tal-impjant tar-reklamazzjoni biex 
jiġu l-miżuri neċessarji sabiex jiġi 
konformi mingħajr dewmien.

2. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità li 
jiġi determinat wara l-ħruġ ta' permess, l-
awtorità kompetenti għandha titlob lill-
operatur tal-faċilità tar-reklamazzjoni biex 
iwaqqaf il-provvista tal-ilma reklamat 
sakemm jittieħdu l-miżuri neċessarji 
sabiex jiġi konformi u jinforma lid-
distributuri tal-ilma reklamat u lill-utenti 
finali li jistgħu jiġu affettwati mis-
sitwazzjoni.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta n-nuqqas ta' konformità 
toħloq riskju sinifikanti għall-ambjent jew 
għas-saħħa tal-bniedem, l-operatur tal-
impjant tar-reklamazzjoni għandu jwaqqaf 
minnufih kwalunkwe provvista ulterjuri 
tal-ilma reklamat sakemm l-awtorità 
kompetenti tiddetermina li reġgħet ġiet 
stabbilita l-konformità.

3. Meta n-nuqqas ta' konformità 
toħloq riskju sinifikanti għall-ambjent jew 
għas-saħħa tal-bniedem, l-operatur tal-
faċilità tar-reklamazzjoni għandu jwaqqaf 
minnufih kwalunkwe provvista ulterjuri 
tal-ilma reklamat sakemm l-awtorità 
kompetenti tiddetermina li reġgħet ġiet 
stabbilita l-konformità.
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Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk jiġri inċident li jaffettwa l-
konformità mal-kundizzjonijiet tal-
permess, l-operatur tal-impjant ta' 
reklamazzjoni għandu jinforma minnufih 
lill-awtorità kompetenti u lill-utenti 
aħħarin li jistgħu jkunu potenzjalment 
milquta, u jikkomunika l-informazzjoni 
meħtieġa lill-awtorità kompetenti għall-
valutazzjoni tal-impatti ta' dan l-inċident.

4. Jekk jiġri inċident li jaffettwa l-
konformità mal-kundizzjonijiet tal-
permess, l-operatur tal-faċilità tar-
reklamazzjoni għandu jinforma minnufih 
lill-awtorità kompetenti u lid-distributuri 
kollha tal-ilma reklamat u lill-utenti li 
jistgħu jkunu potenzjalment milquta, u 
jikkomunika l-informazzjoni meħtieġa lill-
awtorità kompetenti għall-valutazzjoni tal-
impatti ta' dan l-inċident.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. B'konformità mar-Regolament 
(KE) Nru 852/2004 li jistabbilixxi regoli 
ġenerali applikabbli għall-operaturi fis-
settur tal-ikel, li jkopri l-produzzjoni, l-
ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni ta' ikel maħsub 
għall-konsum mill-bniedem, l-awtoritajiet 
kompetenti jridu jinformaw lill-utent dwar 
il-kontenut massimu ta' nutrijenti fl-ilma 
mormi trattat sew li jiġi pprovdut, sabiex 
il-bidwi ikun jista' jaċċerta ruħu li jkun 
konsistenti mal-livelli ta' nutrijenti 
stabbiliti fl-istandards rilevanti tal-UE.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha timpenja 
ruħha li tirrevedi darba kull 10 snin, jew 
kull meta s-sitwazzjoni tkun teħtieġ hekk, 
l-istandards minimi tal-kwalità tal-ilma 
reklamat fuq il-bażi ta' studji mwettqa fl-
UE u mhux f'pajjiżi terzi.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) esperimenti li twettqu, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-użu fl-
agrikoltura tal-ħama tad-drenaġġ u l-
effluwenti ta' metanizzazzjoni.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 2 - punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-preżenza dejjem tikber ta' 
mikrosustanzi li jniġġsu u sustanzi 
"emerġenti" ġodda fl-ilma li jintuża mill-
ġdid.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu japplika minn ... [sena wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Għandu japplika minn ... [sentejn wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament].
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Ġustifikazzjoni

Meta jitqies l-għadd ta' adattamenti meħtieġa biex il-faċilitajiet eżistenti jkunu konformi mar-
regolament, billi jittejjeb it-tagħmir eżistenti, billi jitbiddlu t-tħaddim u l-kontrolli u, fuq 
kollox, billi titwettaq il-valutazzjoni tar-riskju u jiġi stabbilit il-pjan ta' ġestjoni tar-riskju u 
jiġu assenjati r-responsabbiltajiet, iż-żmien propost ta' sena għandu jiġi estiż għal tal-anqas 
sentejn biex jippermetti l-konformità.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Anness II – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-deskrizzjoni tas-sistema tal-użu 
mill-ġdid tal-ilma, mill-ilma mormi li 
jidħol fl-impjant tat-trattament tal-ilma 
urban mormi sal-punt tal-użu, inkluż is-
sorsi tal-ilma mormi, l-istadji ta' trattament 
u t-teknoloġiji fl-impjant tar-
reklamazzjoni, l-infrastruttura tal-provvista 
u tal-ħżin, l-użu maħsub, il-post tal-użu, u 
l-kwantitajiet ta' ilma reklamat li jridu jiġu 
fornuti. L-għan ta' dan il-kompitu huwa li 
tingħata deskrizzjoni dettaljata tas-sistema 
sħiħa tal-użu mill-ġdid tal-ilma.

1. Id-deskrizzjoni tas-sistema tal-użu 
mill-ġdid tal-ilma, mill-ilma mormi li 
jidħol fl-impjant tat-trattament tal-ilma 
urban mormi sal-punt tal-użu, inkluż is-
sorsi tal-ilma mormi, l-istadji ta' trattament 
u t-teknoloġiji fil-faċilitàtar-reklamazzjoni, 
l-infrastruttura tal-provvista, id-
distribuzzjoni u tal-ħżin, l-użu maħsub, il-
post tal-użu, u l-kwantitajiet ta' ilma 
reklamat li jridu jiġu fornuti. L-għan ta' dan 
il-kompitu huwa li tingħata deskrizzjoni 
dettaljata tas-sistema sħiħa tal-użu mill-
ġdid tal-ilma.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i. konferma tan-natura tal-perikli, 
inkluża r-relazzjoni bejn id-doża u r-
reazzjoni, meta rilevanti;

i. konferma tan-natura tal-perikli, 
inkluża r-relazzjoni bejn id-doża u r-
reazzjoni, meta rilevanti, b'kollaborazzjoni 
mal-awtoritajiet tas-saħħa;

Ġustifikazzjoni

Ir-relazzjonijiet bejn id-doża u r-reazzjoni u l-istudji tal-valutazzjoni tar-riskju jeħtieġu ċerti 
ħiliet, għarfien u data, li jistgħu jipprovdu l-awtoritajiet tas-saħħa fl-Istati Membri.
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Emenda 60

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a) evalwazzjoni tar-riskji għas-saħħa 
tal-annimali.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-obbligu għaż-żoni tal-ilma tax-
xorb protetti li jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-
Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE40;

(b) l-obbligu għaż-żoni tal-ilma tax-
xorb protetti li jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-
Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE40 inkluż 
rigward l-ormoni, il-mediċini u l-
mikroplastiċi;

__________________ __________________

40 Id-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KEE tat-
3 ta' Novembru 1998 dwar il-kwalità tal-
ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem 
(ĠU L 330, 5.12.1998, p. 32).

40 Id-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KEE tat-
3 ta' Novembru 1998 dwar il-kwalità tal-
ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem 
(ĠU L 330, 5.12.1998, p. 32).

Emenda 62

Proposta għal regolament
Anness II – punt 4 – paragrafu 3 – punt ma (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m a) ir-rekwiżiti li jipprevjenu t-tniġġis 
jew l-impatti fuq is-saħħa kkawżati mill-
interferenti endokrinali kif imsemmi fir-
Regolament 1107/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill1a;

__________________

1a Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
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21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-
suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti 
(ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1). 

Emenda 63

Proposta għal regolament
Anness II – punt 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) pestiċidi; (b) pestiċidi inklużi l-interferenti 
endokrinali;

Emenda 64

Proposta għal regolament
Anness II – punt 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) prodotti mediċinali; (d) prodotti mediċinali u ormoni;

Emenda 65

Proposta għal regolament
Anness II – punt 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) sustanzi oħra ta' tħassib ġdid; (e) sustanzi oħra ta' tħassib ġdid, bħall-
mikroplastiks;

Emenda 66

Proposta għal regolament
Anness II – punt 6 – tabella 1 – ringiela 2 – kolonna 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Il-ħnieżer ma jridux jiġu esposti għall-
għalf imsoqqi bl-ilma reklamat sakemm ma 
jkunx hemm biżżejjed data li tindika li r-
riskji għal dak il-każ speċifiku jistgħu jiġu 

- L-annimali li jipproduċu l-ikel ma jridux 
jiġu esposti għall-għalf imsoqqi bl-ilma
reklamat sakemm ma jkunx hemm 
biżżejjed data li tindika li r-riskji għal dak 
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mmaniġġjati. il-każ speċifiku jistgħu jiġu mmaniġġjati. 

Emenda 67

Proposta għal regolament
Anness II – punt 6 – tabella 1 – ringiela 3 – kolonna 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- L-esklużjoni mill-bur tal-bhejjem tal-
ħalib li jreddgħu sakemm jinxef il-bur.

- L-esklużjoni mill-bur tal-bhejjem tal-
ħalib li jreddgħu għal ħamest ijiem wara l-
aħħar tisqija.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Anness II – punt 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huwa rakkomandat li l-operatur tal-
impjant tar-reklamazzjoni jistabbilixxi u 
jżomm sistema ta' ġestjoni tal-kwalità 
skont ISO 9001 jew l-ekwivalenti tiegħu.

Huwa rakkomandat li l-operatur tal-faċilità 
ta' rkupru jistabbilixxi u jżomm sistema ta' 
ġestjoni tal-kwalità skont ISO 9001 jew l-
ekwivalenti tiegħu.
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