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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Għalfejn din il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea?

Id-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma (DQI/FDW) adottata f'Diċembru 2000 għandha l-għan li 
ssir prevenzjoni ta' kull degradazzjoni supplimentari tal-kwalità ta' l-ilmijiet u li jkun 
irrinforzat il-ħarsien ta’ l-ambjent akkwatiku. Din id-Direttiva tfittex li tiġġieled kontra t-
tniġġis b’mod ġenerali u tipprevedi f’dan ir-rigward it-tnaqqis progressiv tat-tniġġis kimiku, 
b’mod notevoli il-waqfien jew l-eliminazzjoni progressiva ta’ l-iskariku, ta' l-emmissjonijiet u 
tat-tnixxija tas-sustanzi prijoritarji u tas-sustanzi perikolużi prijoritarji li jippreżentaw riskju 
inaċċettabbli għall-ambjent akkwatiku jew permezz tiegħu.
.
Il-politika fil-qasam ta’ l-ilma hija implimentata fuq il-bażi tal-pjanijiet ta’ mmaniġġjar tad-
distretti idrografiki. L-Istati Membri għandhom jimplimentaw il-miżuri meħtieġa biex issir 
prevenzjoni tad-deterjorazzjoni ta’ l-istat tal-mases kollha ta’ l-ilma tal-wiċċ imma wkoll biex 
jirrestawraw u jtejbu l-kwalità tagħhom.

L-għan ta’ din il-proposta - fl-implimentazzjoni ta’ l-Artikolu 16, Paragrafu 7 tad-DQI - hu li 
jkun ivverifikat u ggarantit li jkun intlaħaq livell għoli ta’ ħarsien filwaqt li jkunu stabbiliti 
standards ta’ kwalità ambjentali (SKA jew Environmental Quality Standards/EQS) fil-
qasam ta’ l-ilma, jiġifieri limiti minimi ta’ konċentazzjoni bil-għan li jkum imħares il-
bniedem, il-flora u l-fawna fuq il-bażi ta' l-informazzjonijiet dwar it-tossiċità, il-persistenza u 
l-potenzjal ta' bijoakkumulazzjoni ta' sustanza u ta' kwalitajiet relattivi għall-futur tagħha fl-
ambjent..

L-iSKA (EQS)għandhom il-għan li jħarsu u jtejbu l-kwalità ta’ l-ambjent imma wkoll li 
jarmonizzaw il-kundizzjonijiet ekonomiċi fis-suq intern peress li jeżistu differenzi kbar bejn l-
istandards stabbiliti fuq il-livell ta’ kull Stat Membru.

Il-Kontaminanti ta’ oriġini agrikola

Il-kontaminanti jistgħu jkunu merħija għal ġo l-ambjent minn diversi għejun: l-agrikoltura, l-
industriji (metalli tqal, solventi ...), l-inċinerazzjoni, eċċ.

L-opinjoni tal-Kumitat għall-Agrikultura u l-Iżvilupp Rurali tikkonċentra fuq id-diversi tipi 
ta’ tniġġis ta’ l-ilmijiet ta’ oriġini agrikola u b’mod aktar preċiż tikkonċentra fuq il-pestiċidi, 
peress li n-nitrati m’humiex ikkonċernati minn din il-proposta ta’ Direttiva.

Il-pestiċidi ħafna drabi huma implikati fid-degradazzjoni ta’ l-istat ekoloġiku ta’ l-ilmijiet tal-
wiċċ u ta’ ilmijiet tal-kosta peress li huma jistgħu jibqgħu preżenti fl-ambjent għal ħafna 
żmien u jinġarru distanzi twal. Huwa jittratta wkoll dwar it-tniġġis mifrux li diffiċli jkun 
illokalizzat peress li jirriżulta min- nixxijiet, mit-tnixxija diretta fl-art u fl-arja, mil-lissija tal-
pjanti mix-xita...

Fil-lista tas-sustanzi prijoritarji (l-Anness 1, Parti A), issib bosta pestiċidi: 1, 3, 8, 9, 13, 14, 
17, 18, 19, 26, 27, 29, 33. Uħud m’għadhomx użati aktar fl-attività agrikola imma għadek 
issib preżenza tagħhom fis-sedimenti ta’ ċerti xmajjar. It-8 kontaminanti l-oħra ttrattati minn 
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dan l-abbozz ta’ Direttiva (l-Anness 1, Parti B) huma kollha pestiċidi.

Dejjem issib kwantitajiet eċċessivi ta’ pestiċidi fl-ambjent akkwatiku, jeħtieġ għalhekk li 
tingħata preferenza fl-attività agrikola lill-prodotti li m’humiex perikolużi għall-ambjent, lit-
tekniki t’applikazzjoni l-iktar effikaċi, lill-preżenza ta’ zoni ta’ salvagwardja bejn l-għelieqi u 
l-mogħdijiet ta’ l-ilma, lil-limitazzjoni ta’ dak li jinġarr ma’ l-arja meta jsir il-bexx ... Dawn il-
punti se jkunu ttrattati fil-biċċa l-kbira fit-testi matul l-adozzjoni dwar il-Pestiċidi.

Pożizzjoni tar-Rapporteur

Ma tistax tistudja din il-proposta ta’ Direttiva li tistabbilixxi standards ta’ kwalità ambjentali 
fil-qasam ta’ l-ilma b’mod iżolat peress li numru mhux ħażin ta' miżuri ta' ħarsien ta' l-
ambjent jaqgħu fi ħdan il-kamp t'applikazzjoni ta' atti leġiżlattivi Komunitarji oħra eżistenti 
jew li għaddejjin mill-proċess ta’ adozzjoni. 

Għalhekk jeħtieġ li tingħata attenzjoni biex ma jinħolqux kontradizzjonijiet bejn l-objettivi u 
d-dispożizzjonijiet ta’ biċċiet oħra ta’ leġiżlazzjoni Komunitarji u biex ma ssirx antiċipazzjoni 
dwar dawk li se jkunu adottati fix-xhur li ġejjin qabel ma kull biċċa ta’ l-istampa tkun sabet 
postha b’mod perfett mal-biċċiet l-oħra.

Għalhekk jeħtieġ li jitqiesu t-testi li huma fis-seħħ bħal m’huma d-Direttiva KEE 80-778 
konnessa mal-kwalità ta’ l-ilma tax-xorb, id-Direttiva 91/414/CEE konnessa ma’ l-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti fitofarmaċewtiċi, id-Direttiva IPPC 
Prevenzjoni u Kontroll tat-Tniġġis Integrati) adottati fl-1996, id-Direttiva ta’ Qafas dwar l-
Ilma (2000/60/KE) u testi li għaddejjin mill-proċess ta’ adozzjoni bħad-Direttiva REACH, l-
Istrateġija tematika li tikkonċerna l-użu fit-tul tal-pestiċidi, id-Direttiva dwar l-użu fit-tul tal-
Pestiċidi, ir-reviżjoni tad-Direttiva Pestiċidi.

Illum, madanakollu, huwa diffiċli tiddetermina jekk l-implimentazzjoni ta’ dawn l-atti 
leġiżlattivi komplementari l-oħra hix se tippermetti li jintlaħqu l-objettivi tad-Direttiva ta’ 
Qafas dwar l-Ilma jew jekk hix se tibqa’ meħtieġa azzjoni Komunitarja. Għalhekk, see jkun 
hemm il-ħtieġa li jkun ikkunsidrat it-twettiq formali tal-leġiżlazzjonijiet eżistenti sabiex 
jimtlew il-lakuni u jkunu proposti titjibiet u biex ikun promoss approċċ integrat tassew tal-
politika Ewropea ta' l-Ilma u b'mod aktar wiesa' tal-politika ambjentali.

Il-Kummissjoni Ewropea għamlet l-għażla li tippreżenta proposta li hija llimitata biss li 
tistabbilixxi EQS (SKA) armonizzati fil-livell Komunitarju imma mingħajr ma ddaħħal 
”kontrolli ta’ emissjoni” supplimentari f’relazzjoni mal-leġiżlazzjonijiet Komunitarji eżistenti. 
Għalhekk hi tħalli f’idejn l-Istati Membri biex jiddefinixu regoli li jiggvernaw il-kontaminanti 
l-oħra fuq livell nazzjonali. Din is-soluzzjoni ppreżentata bħala l-aktar waħda flessibbli u l-
aktar waħda proporzjonata u l-aktar waħda vantaġġuża mill-aspett ekonomiku tista’ tkun 
ikkritikata peress li l-Kummissjoni fil-fatt , biex tiġġustifika t-twaqqif ta’ EQS (SKA) 
Komunitarji, qed tressaq l-argument ta’ armonizzazzjoni benefiċjenti tal-kundizzjonijiet 
ekonomiċi u ta’ tnaqqis ta’ l-ispejjeż burokratiċi għall-Istati Membri.

L-EQS (SKA) jikkonċernaw l-ilmijiet interjuri (xmajjar, lagi) u l-ilmijiet ta’ tranżizzjoni 
(ilmijiet tal-kosta). L-Artikolu 16, Paragrafu 7 tad-DQI titlob lill-Kummissjoni li “tippreżenta 
proposti li jikkonċernaw standards ta’ kwalità applikabbli għall-konċentrazzjonijiet tas-
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sustanzi prijoritarji fl-ilmijiet tal-wiċċ, is-sedimenti jew il-bijota”.

Issa l-proposta li saret tikkonċentra fuq l-ilmijiet tal-wiċċ peress li skond il-Kummissjoni, 
hemm nuqqas ta’ tagħrif estensiv u ta’ min joqgħod fuqu dwar il-preżenza ta’ sustanzi fil-
bijota u s-sedimenti ħlief għal tliet sustanzi. Għal darb’oħra huwa f’idejn l-Istati Membri li 
jkomplu l-EQS (SKA) stabbiliti fil-livell komunitarju imma tista’ tistaqsi x’mezzi se jkollhom 
għad-dispożizzjoni tagħhom biex jirnexxilhom jagħmlu dan.
Din l-għażla hija waħda ta' dispjaċir peress li ħafna kontaminanti jiddepożitaw ruħhom u 
jakkumulaw fis-sodda tax-xmajjar fejn b’dan il-mod joħolqu riskji ta' infiltrazzjoni u 
għalhekk tniġġis ta' l-ilmijiet ta' taħt l-art u diffużjoni wiesgħa tal-kontaminanti, kultant saz-
zona tal-kosta, meta x-xmajjar ikunu mħammla. 

Ir-rapporteur jinnota wkoll li l-interazzjonijiet possibbli bejn is-sustanzi u l-
agglomerazzjonijiet tagħhom ma kinux previsti.

Ir-rapporteur jinsab imħasseb dwar il-possibilità li tħalliet għall-Istati Membri li jiddefinixxu 
zoni tranżitorji ta’ qbiż tal-limiti minimi. Verament, l-industriji huma mistennija jistabbilixxu 
stazzjonijiet ta’ trattament jew ditossikazzjoni ta’ l-iskariki tagħhom sabiex dawn jirrispettaw 
l-istandards stabbiliti għalhekk din id-deroga ma tidhirx li hi meħtieġa. F’dak li jirrigwarda l-
attività agrikola, jidher diffiċli li tidentifika punti ta' skariki speċifiċi. 

Żewġ tipi ta’ EQS (SKA) armonizzati kienu ddefiniti: EQS (SKE) ibbażata fuq il-
konċentrazzjoni massima ammissibbli u li għalhekk tikkontrolla t-tniġġis fuq medda ta’ żmien 
qasira u EQS ibbażata fuq il-medja annwali
.
Il-perjodu ta’ referenza għall-kejl ta’ konċentrazzjoni tal-kontaminanti li jridu jitniżżlu fl-
inventarji hu ta’ sena u huwa ta’ tliet snin għall-pestiċidi peress li d-dożi użati u t-tnixxija fin-
natura jvarjaw minn sena għall-oħra skond il-kundizzjonijiet klimatiċi.

Madanakollu jeħtieġ li nżommu f’moħħna li r-riskji ta’ tniġġis huma l-aktar għolja meta jsir 
użu ripetut fl-istess lok, fl-istess ħin ta' sustanza prijoritarja, dak li hu preċiżament il-każ 
għall-pestiċidi li huma użati fuq kollox minn Marzu sa Settembru fl-agri’oltura. Issa d-
deterjorazzjonijiet ta’ l-ekosistemi jistgħu jkunu rriversibbli jew perikolużi ħafna matul il-
perjodu ta’ użu l-iktar intensiv tal-pestiċidi. Ikun meħtieġ, għalhekk, li ssir medja fuq tliet snin 
għall-pestiċidi iżda medja waħda tal-konċentrazzjonijiet meħuda matul il-perjodu 
t’applikazzjoni.

Fl-aħħar, peress li l-emissjonijiet, l-iskariki u t-tnixxija tas-sustanzi prijoritarji għandhom 
ikunu mnaqqsa progressivament jew imwaqqfa, jeħtieġ li l-Istati Membri, meta jħejju l-
inventarju tagħhom jistabbilixxu wkoll skeda adegwata sabiex jintlaħaq dan l-objettiv.

EMENDI

IL-Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza ta’ l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li 
ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 1 a (ġdida)

(1a) F’konformità ma’ l-Artikolu 174 tat-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, 
il-politika komunitarja ta’ l-ambjent 
għandha tkun imsejsa fuq il-prinċipji ta’ 
prekawzjoni u ta' azzjoni preventiva, fuq il-
prinċipju tat-tiswija, bi prijorità għall-
għajn, tal-ħsarat lill-ambjent kif ukoll fuq 
il-prinċipju li min iniġġes iħallas.

Emenda 2
PREMESSA 1 a (ġdida)

(1a) Esplojtazzjoni razzjonali ta’ l-artijiet, 
fil-qafas ta’ agrikoltura ekoloġika, hija 
meħtieġa biex tkun assigurata kwalità tajba 
ta’ ikel.

Emenda 3
PREMESSA 4 a (ġdida)

(4a) Id-Direttiva 2000/60/KE, fl-Artikolu 
11, paragrafu 2, u fl-anness VI, parti B, 
tagħti lista mhix eżawrenti tal-miżuri 
komplementarji li l-Istati Membri jistgħu 
jinkludu fil-programm ta’ miżuri, u b’mod 
partikulari:
– strumenti leġiżlattivi,
– strumenti amministrattivi, u
– ftehimiet inngozjati dwar l-ambjent.

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-istrumenti ġuridiċi, ta' min isemmi l-miżuri supplimentarji previsti fl-Artikolu 11, 
paragrafu 4, u fl-Anness VI, parti B, tad-Direttiva ta' Qafas dwar l-ilma (2006/60/KE), bħala 
soluzzjonijiet possibbli meta l-istandards huma maqbuża spiss. Fil-fatt, miżuri aktar 
volontarji u ta’ inċentiv huma spiss aktar effikaċi minn approċċ li jkun strettament ġuridiku. 

  
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
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Dan jippermetti li titwessa’ l-bażi komuni tad-Direttiva bħala tali u tal-leġiżlazzjoni 
ambjentali b’mod ġenerali.

Emenda 4
PREMESSA 5 a (ġdida)

(5a) Peress li l-parti l-kbira ta’ l-atti 
Komunitarji l-oħra għad m’humiex adottati 
u applikati għal kollox, bħalissa huwa 
diffiċli li wieħed jiddetermina jekk l-
implimentazzjoni ta’ dawn il-politiki 
tippermettix li jintlaħqu l-objettivi tad-
Direttiva ta’ Qafas dwar l-ilma jew jekk 
tibqax meħtieġa xi azzjoni Komunitarja 
oħra. Bħala konsegwenza, ikun utli li 
titwettaq evalwazzjoni formali tal-koerenza 
u ta' l-effikaċja ta' l-atti leġiżlattivi 
Komunitarji kollha li jindirizzaw il-kwalità 
tajba ta' l-ilmijiet b'mod dirett jew indirett.

Emenda 5
PREMESSA 7

(7) Mil-lat ta’ l-interess Komunitarju u għal
regolamentazzjoni iktar effettiva tal-ħarsien
ta' l-ilma tal-wiċċ, huwa xieraq li jitħejjew l-
EQS għall-kontaminanti kklassifikati bħala 
sustanzi prijoritarji fuq livell Komunitarju u 
li l-Istati Membri jitħallew jistipolaw, fejn 
meħtieġ, regoli għall-kontaminanti li jifdal 
fuq livell nazzjonali bil-kundizzjoni li 
japplikaw r-regoli Komunitarji rilevanti. 
Minkejja dan, tmien kontaminati li jaqgħu 
fl-ambitu tad-Direttiva tal-Kunsill 
86/280/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1986 dwar il-
limitu ta’ valuri u objettivi ta’ kwalità għall-
iskariku ta’ ċerti sustanzi perikolużi inklużi 
fil-Lista I ta’ l-Anness tad-Direttiva 
76/464/KEE1 u li jifformaw parti mill-grupp 
ta’ sustanzi li għalih għandu jintlaħaq status 
kimiku tajjeb sa l-2015, ma kinux inklużi fil-
lista ta' sustanzi prijoritarji. Madankollu, l-

(7) Mil-lat ta’ l-interess Komunitarju u fil-
perspettiva ta’ regolamentazzjoni iktar 
effettiva fil-qasam tal-ħarsien ta' l-ilma tal-
wiċċ, huwa xieraq li jiġu stabbiliti l-EQS 
għall-kontaminanti kklassifikati bħala 
sustanzi prijoritarji fuq livell Komunitarju u 
li jitħalla f’idejn l-Istati Membri biex 
jistipolaw regoli għall-kontaminanti li jifdal 
fuq livell nazzjonali bil-kundizzjoni li 
japplikaw r-regoli Komunitarji rilevanti. 
Minkejja dan, tmien kontaminati li jaqgħu 
fl-ambitu tad-Direttiva tal-Kunsill 
86/280/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1986 dwar il-
limitu ta’ valuri u objettivi ta’ kwalità għall-
iskariku ta’ ċerti sustanzi perikolużi inklużi 
fil-Lista I ta’ l-Anness tad-Direttiva 
76/464/KEE2 u li jifformaw parti mill-grupp 
ta’ sustanzi li għalih għandu jintlaħaq status 
kimiku tajjeb sa l-2015, ma kinux inklużi fil-

  
1 fn
2 fn
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istandards komuni stabbiliti għal dawk il-
kontaminanti wrew li kienu utli u huwa 
xieraq li tinżamm regolamentazzjoni ta' l-
istandards tagħhom fuq livell Komunitarju.

lista ta' sustanzi prijoritarji. Madankollu, l-
istandards komuni stabbiliti għal dawk il-
kontaminanti wrew li kienu utli u huwa 
xieraq li tinżamm regolamentazzjoni ta' l-
istandards tagħhom fuq livell Komunitarju.

Emenda 6
PREMESSA 10

(10) Fin-nuqqas ta’ tagħrif estensiv u ta’ min 
joqgħod fuqu dwar il-konċentrazzjonijiet ta’ 
sustanzi prijoritarji fil-bijota u s-sedimenti 
fuq livell Komunitarju u fid-dawl tal-fatt li t-
tagħrif dwar l-ilmijiet tal-wiċċ donnu 
jipprovdi bażi suffiċjenti biex ikun żgurat 
ħarsien komprensiv effikaċi u tnaqqis tat-
tniġġis effettiv, ikun aħjar, fl-istat preżenti, li 
l-valuri ta' l-EQS li għandhom jiġu stabbiliti 
għandhom ikunu limitati għall-ilmijiet tal-
wiċċ biss. Madankollu, fir-rigward tal-
hexachlorobenzene, tal-hexachlorobutadien
u l-merkurju, mhuwiex possibbli li jkun 
assigurat ħarsien kontra l-effetti indiretti u 
avvelenament sekondarju b’sempliċi EQS 
għall-ilmijiet tal-wiċċ fuq livell 
Komunitarju. Għalhekk, għal dawn is-
sustanzi, jeħtieġ li jkunu ddefiniti EQS għall-
bijota. L-Istati Membri għandu jkollhom il-
possibilità jew li jimmonitorjaw dawk l-
EQS u jiċċekkjaw il-konformità tal-bijota 
magħhom jew li jaqilbuhom f'EQS għall-
ilma tal-wiċċ sabiex huma jkollhom iktar 
flessibilità skond l-istrateġija ta’ 
monitoraġġ tagħhom. Barra minn hekk, 
għandhom ikunu l-Istati Membri li 
jistipolaw EQS għas-sediment u l-bijota fejn 
hu meħtieġ u xieraq, biex jikkumplimentaw 
l-EQS stipolati fuq livell Komunitarju. 
Flimkien ma’ dan, peress li s-sediment u l-
bijota jibqgħu matriċi importanti għall-Istati 
Membri biex jimmonitorjaw ċerti sustanzi 
sabiex jevalwaw l-impatti fit-tul ta' l-attività 
u x-xejriet antropoġeniċi, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-livelli eżistenti tal-
kontaminazzjoni fil-bijota u s-sedimenti ma 
tiżdiedx.

(10) Fin-nuqqas ta’ tagħrif estensiv u ta’ min 
joqgħod fuqu dwar il-konċentrazzjonijiet ta’ 
sustanzi prijoritarji fil-bijota u s-sedimenti 
fuq livell Komunitarju u fid-dawl tal-fatt li t-
tagħrif dwar l-ilmijiet tal-wiċċ donnu 
jipprovdi bażi suffiċjenti biex ikun żgurat 
ħarsien komprensiv effikaċi u tnaqqis tat-
tniġġis effettiv, ikun aħjar, fl-istat preżenti, li 
l-valuri ta' l-EQS li għandhom jiġu stabbiliti 
għandhom ikunu limitati għall-ilmijiet tal-
wiċċ biss. Madankollu, fir-rigward tal-
hexachlorobenzene, tal-hexachlorobutadien
u l-merkurju, mhuwiex possibbli li jkun 
assigurat ħarsien kontra l-effetti indiretti u 
avvelenament sekondarju b’sempliċi EQS 
għall-ilmijiet tal-wiċċ fuq livell 
Komunitarju. Għalhekk, għal dawn is-
sustanzi, jeħtieġ li jkunu ddefiniti EQS għall-
bijota. Għas-sustanzi l-oħra, għandhom 
ikunu l-Istati Membri li jistabbilixxu 
programmi speċifiċi ta’ sorveljanza għas-
sedimenti u l-bijota. Infatti, peress li s-
sediment u l-bijota jibqgħu matriċi 
importanti għall-Istati Membri biex 
jimmonitorjaw ċerti sustanzi sabiex 
jevalwaw l-impatti fit-tul ta' l-attività u x-
xejriet antropoġeniċi, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-livelli eżistenti tal-
kontaminazzjoni fil-bijota u s-sedimenti ma 
jiżdidux.
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Emenda 7
ARTIKOLU 2 PARAGRAFU 1 SUBPARAGRAFU 1

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kompożizzjoni ta’ l-ilma tal-wiċċ tagħhom 
tikkonforma ma’ l-istandards ta’ kwalità 
għas-sustanzi prijoritarji, espressi bħala 
medja annwali u bħala konċentrazzjoni 
massima permissibbli, kif stipolat fil-Parti A 
ta’ l-Anness I u l-istandards ta’ kwalità 
għall-kontaminanti elenkati fil-Parti B ta’ l-
Anness I.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kompożizzjoni ta’ l-ilma tal-wiċċ tagħhom 
tikkonforma ma’ l-istandards ta’ kwalità 
għas-sustanzi prijoritarji, espressi bħala 
medja annwali jew għall-kontaminanti 
koperti mid-Direttivi 91/414/KEE u 
2003/53/KE1 bħala medja fuq il-perjodu ta’ 
użu miżun b’referenza għall-varjazzjonijiet 
staġonali li jikkaratterizzaw il-qawwa tal-
miġriet u l-użu tas-sustanzi, u bħala 
konċentrazzjoni massima permissibbli, kif 
stipolat fil-Parti A ta’ l-Anness I u l-
istandards ta’ kwalità għall-kontaminanti 
elenkati fil-Parti B ta’ l-Anness I.

_____________________
Id-Direttiva 2003/53/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2003 li tistipola s-sitta u 
għoxrin modifika tad-Direttiva 76/769/KEE tal-
Kunsill dwar il-limitazzjoni tat-tqegħid fis-suq u ta’ 
l-utilizzazzjoni ta’ ċerti sustanzi u preparazzjonijiet 
perikolużi (nonylphenol, ethoxylate ta’ nonylphenol 
u siment) (ĠU L 178 tas-17.7.2003, p. 24).

Ġustifikazzjoni

Il-kalkolu tal-medja jrid iqis il-fatt li l-użu tal-pestiċidi fl-agrikoltura huwa staġonali u li, fil-
każ ta’ l-ilmijiet ta’ transizzjoni, il-konċentrazzjonijiet ta’ kontaminanti huma wisq differenti 
b’referenza għall-qawwa tal-miġriet. Kemm hu veru, billi l-preċipitazzjonijiet huma 
ġeneralment ftit fis-sajf, l-ewwel drabi li tagħmel ix-xita ġġorr kwantitajiet li huma 
definittivament akbar.

Emenda 8
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 1, SUBPARAGRAFU 2 a (ġdid)

L-Istati Membri għandhom itejbu l-
għarfien u d-dejta li huma disponibbli dwar 
is-sorsi tas-sustanzi prijoritarji u r-rotot tat-
tniġġis sabiex ikunu identifikati għażliet ta’ 
kontrolli mmirati u effikaċi.
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Emenda 9
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 1 a (ġdid)

1a. Jekk miġra taqsam diversi Stati 
Membri, jeħtieġ li tkun implimentata 
koordinazzjoni tal-programmi ta’ għassa u 
ta’ inventarji nazzjonali mwettqa bil-għan 
li ma jkunu żvantaġġjati l-Istati Membri li 
jinsabu fl-inżul tal-miġriet.

Emenda 10
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 3 a (ġdid)

3a. L-Istati Membri għandhom 
jikkonformaw ruħhom mad-Direttiva 
98/83/KE tal-Kunsill dwar il-kwalità ta' l-
ilmijiet iddestinati għall-konsum mill-
bniedem u jimmaniġġjaw il-mases ta’ ilma 
tal-wiċċ użati għall-kontroll u l-
esplojtazzjoni ta’ ilma għax-xorb 
f’konformità ma' l-Artikolu 7 tad-Direttiva 
2000/60/KE. Dawn l-eżiġenzi, għall-parti l-
kbira tas-sustanzi, jimponu r-rispett 
obligatorju għal standards aktar stretti 
mill-istandards ta’ kwalità ambjentali.
1 ĠU L 330, 5.12.1998. Direttiva mmodifikata mir-
Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

Emenda 11
ARTIKOLU 3

Artikolu 3 imħassar
Żona tranżitorja ta’ qbiż tal-limiti

1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu żoni 
tranżitorji ta' qbiż tal-limit, fejn il-
konċentrazzjonijiet ta' kontaminant jew 
ieħor jista' jaqbeż l-istandards ta' kwalità 
ambjentali sakemm ma jaffettwawx il-
konformità tal-bqija tal-wiċċ ta' l-ilma ma’ 
dawk l-istandards.
2. F’kull każ, l-Istati Membri għandhom 
jagħmlu l-limiti sa fejn il-partijiet ta’ l-
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ilmijiet tal-wiċċ ħdejn il-punti ta’ ħruġ 
għandhom ikunu kklassifikati bħala żoni 
tranżitorji ta’ qbiż waqt li jitqiesu d-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi tal-
Komunità. 
L-Istati Membri għandhom jinkludu 
deskrizzjoni ta’ kull limitu li jagħmlu fil-
pjanijiet ta’ ġestjoni tagħhom tal-baċir tax-
xmara msemmi fl-Artikolu 13 tad-Direttiva 
2000/60/KE.
3. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
reviżjoni tal-permessi msemmija fid-
Direttiva 96/61/KE jew tar-regolamenti 
preċedenti msemmija fl-Artikolu 11(3)(g) 
tad-Direttiva 2000/60/KE bil-għan li 
titnaqqas b’mod progressiv il-firxa ta’ kull 
żona tranżitorja ta’ qbiż tal-limiti, kif 
imsemmi fil-paragrafu 1, identifikati fl-
ilmijiet affettwati mill-ħruġ ta’ sustanzi 
prijoritarji.
4.  Skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 21(2) tad-Direttiva 2000/60/KE, il-
Kummissjoni tista' tħejji metodu li għandu 
jintuża mill-Istati Membri għall-
identifikazzjoni taż-żona tranżitorja ta' qbiż 
tal-limiti.

Emenda 12
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 1 a (ġdid)

1a. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu programmi speċifiċi ta’ 
sorveljanza għal dak li jirrigwarda s-
sedimenti u l-bijota, filwaqt li jidentifikaw 
l-ispeċi u t-tessuti li għandhom ikunu 
analizzati u filwaqt li jiddeterminaw f’liema 
sura għandhom ikunu espressi r-riżultati, 
b’referenza għall-varjazzjonijiet staġonali 
ta’ l-organiżmi.

Emenda 13
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 2, SUBPARAGRAFU 2

Madankollu, għas-sustanzi prijoritarji u l-
kontaminanti koperti bid-Direttiva 

Madankollu, għas-sustanzi prijoritarji u l-
kontaminanti koperti bid-Direttiva 
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91/414/KEE, l-valuri jistgħu jiġu kkalkulati 
bħala medja tas-snin 2007, 2008 u 2009.

91/414/KEE, l-valuri jistgħu jiġu kkalkulati 
bħala medja tal-perjodi rappreżentattivi tas-
snin 2007, 2008 u 2009.

Ġustifikazzjoni

Il-kalkolu tal-medja jrid iqis il-fatt li l-użu tal-pestiċidi fl-agrikoltura huwa staġonali u li, fil-
każ ta’ l-ilmijiet ta’ transizzjoni, il-konċentrazzjonijiet ta’ kontaminanti huma wisq differenti 
b’referenza għall-qawwa tal-miġriet. Kemm hu veru, billi l-preċipitazzjonijiet huma 
ġeneralment ftit fis-sajf, l-ewwel drabi li tagħmel ix-xita ġġorr kwantitajiet li huma 
definittivament akbar.

Emenda 14
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 4, SUBPARAGRAFU 2

Il-perjodu ta’ referenza li fih għandhom jiġu 
stabbiliti l-valuri mniżżla fl-inventarji 
aġġornati huwa s-sena ta’ qabel dik meta 
titlesta dik l-analiżi. Għas-sustanzi 
prijoritarji u l-kontaminanti koperti bid-
Direttiva 91/414/KEE, l-entrati jistgħu jiġu 
kkalkulati bħala l-medja tat-tliet snin ta’ 
qabel it-tlestija ta’ dik l-analiżi.

Il-perjodu ta’ referenza li fih għandhom jiġu 
stabbiliti l-valuri mniżżla fl-inventarji 
aġġornati huwa s-sena ta’ qabel dik meta 
titlesta dik l-analiżi. Għas-sustanzi 
prijoritarji u l-kontaminanti koperti bid-
Direttiva 91/414/KEE, id-dejta tista’ tiġi 
kkalkulati bħala l-medja tal-perjodi 
rappreżentattivi tat-tliet snin ta’ qabel it-
tlestija ta’ din l-analiżi.

Ġustifikazzjoni

Il-kalkolu tal-medja jrid iqis il-fatt li l-użu tal-pestiċidi fl-agrikoltura huwa staġonali u li, fil-
każ ta’ l-ilmijiet ta’ transizzjoni, il-konċentrazzjonijiet ta’ kontaminanti huma wisq differenti 
b’referenza għall-qawwa tal-miġriet. Kemm hu veru, billi l-preċipitazzjonijiet huma 
ġeneralment ftit fis-sajf, l-ewwel drabi li tagħmel ix-xita ġġorr kwantitajiet li huma 
definittivament akbar.

Emenda 15
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 4 a (ġdid)

4a. L-emissjonijiet, l-iskariki u t-tnixxija ta’ 
sustanzi prijoritarji billi jridu jkunu 
mnaqqsa progressivament jew imwaqqfa, 
jeħtieġ li l-Istati Membri jaraw li l-
inventarji tagħhom ikunu akkumpanjati 
minn skeda adattata biex ikunu segwiti 
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dawn l-objettivi.

Emenda 16
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 5

5. Il-Kummissjoni għandha tivverifika li sa 
l-2025, l-emissjonijiet, il-ħruġ u t-tnixxija kif 
ippreżentati fl-inventarju jikkonformaw ma' 
l-obbligi ta’ tnaqqis jew twaqqif stipolati fl-
Artikolu 4(1)(a)(iv) tad-Direttiva 
2000/60/KE.

5. Il-Kummissjoni għandha tivverifika li sa 
l-2025, l-emissjonijiet, il-ħruġ u t-tnixxija kif 
ippreżentati fl-inventarju jikkonformaw ma' 
l-obbligi ta’ tnaqqis jew twaqqif stipolati fl-
Artikolu 4(1)(a)(iv) tad-Direttiva 
2000/60/KE. Il-Kummissjoni għandha 
tipproponi miżuri konkreti f’nofs it-term 
jekk tinnota li l-miżuri li jinsabu f’din id-
direttiva m’humiex applikati jew li l-
objettivi m’humiex milħuqa.

Emenda 17
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 6

6. Skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 
21(2) tad-Direttiva 2000/60/KE, il-
Kummissjoni tista' tħejji metodu li għandu 
jintuża mill-Istati Membri biex jistabbilixxu 
l-inventarji.

6. Skond il-proċedura pprovduta fl-Artikolu 
21(2) tad-Direttiva 2000/60/KE, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-analiżi kif 
ukoll il-metodu li għandu jintuża mill-Istati 
Membri biex jistabbilixxu l-inventarji.

Emenda 18
ARTIKOLU 4a (ġdid)

Artikolu 4a
Kontroll ta’ l-applikazzjoni

F’każ li l-valuri ffissati mill-istandards ta’ 
kwalità ambjentali jkunu maqbuża spiss, l-
Istati Membri għandhom jidentifikaw l-
oriġini u jadottaw miżuri effettivi, 
proporzjonati u dissważivi skond diversi 
strumenti, bħal m’hi d-Direttiva 
91/414/KEE jew id-Direttiva 96/61/KEE 
tal-Kunsill, tal-15 ta’ Lulju 1991, dwar it-
tqegħid fis-suq u l-użu ta’ ċerti sustanzi 
minħabba r-riskji li huma jippreżentaw 
għall-ambjent akkwatiku.
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Emenda 19
PREMESSA 4 b (ġdida)

Artikolu 4 b
Miżuri ta’ monitorjar

Kemm-il darba, f’konformità ma’ l-
Artikolu 4, l-inventarji jkunu ġew 
ippubblikati u aġġornati, il-Kummissjoni 
Ewropea għandha twettaq reviżjoni tal-lista 
tas-sustanzi prijoritarji.
Skond ir-riżultati ta’ l-inventarji, 
għandhom ikunu previsti miżuri għas-
sustanzi li l-aktar jippreżentaw problemi. 

Emenda 20
ARTIKOLU 9a (ġdid)

Artikolu 9a
Azzjoni Komunitarja supplimentari

Il Kummissjoni għandha twaqqaf proċeduri 
ċari u trasparenti li jistabbilixxu qafas 
razzjonalizzat u mmirat għall-
komunikazzjoni, mill-Istati Membri, ta’ 
tagħrifiet dwar is-sustanzi prijoritarji li 
jirfdu l-proċessi ta’ deċiżjoni Komunitarja 
u li jippermettu li minn issa ‘l quddiem 
ikunu stabbiliti EQS (SKA) armonizzati 
għas-sedimenti jew għall-bijota kif ukoll 
kontrolli t’emissjoni supplimentari.

Emenda 21
ANNESS I, PARTI C, PUNT 2

2. Kolonni 6 u 7: Għal kull ilma tal-wiċċ, il-
konformità ma’ l-EQS-MAC fisser li l-
konċentrazzjoni mkejla fi kwalunkwe punt 
ta’ monitoraġġ rappreżentattiv fi ħdan l-ilma 
m’għandhiex taqbeż l-istandard.

2. Kolonni 6 u 7: massa ta’ ilma tal-wiċċ
hija preżunta li hija konformi ma’ l-EQS-
MAC jekk, għal kull punt ta’ monitoraġġ 
rappreżentattiv ta’ din il-massa t’ilma, l-
konċentrazzjonijiet mkejla ma jaqbżux 
ripetutament il-valur iffissat fl-istandard.
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Ġustifikazzjoni

Konċentrazzjoni massima ammissibbli hija mezz tajjeb biex ikun miġġieled it-tniġġis. 
Madanakollu, dan se jfisser li se mmorru ‘l bogħod wisq meta nieħdu miżuri sa mill-ewwel 
osservazzjoni.  Kriterju aħjar u li jippermetti li ssir prevenzjoni ta’ kull negliġenza fl-
immonitorjar, huwa meta EQS-MAC tkun inqabżet ripetutament. 
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