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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Id-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma1, li ġiet adottata fl-2000, stipulat strateġija għall-
prevenzjoni u għall-kontroll tat-tniġġis kimiku ta' l-ilma. Fir-rigward ta’ l-ilmijiet tal-wiċċ, l-
Istati Membri kienu mitluba biex jipprevjenu d-deterjorament tal-kwalità ta’ l-ilmijiet tal-
wiċċ, sabiex jintlaħqu miri għall-kwalità ambjentali sa l-2015, u biex jitnaqqsu jew jiġu 
eliminati gradwalment il-ħruġ, l-emissjonijiet u t-telf ta’ “sustanzi prijoritarji” u “sustanzi 
perikolużi prijoritarji” sa l-2025. Madankollu, dakinhar, id-definizzjonijiet preċiżi ta' 
“sustanzi (perikolużi) prijoritarji” u ta’ kwalità ambjentali tħallew barra. Fl-2001, il-
Kummissjoni mliet biċċa minn dan il-vojt billi identifikat is-sustanzi ta’ tħassib partikulari2
(33 “sustanza prijoritarja”, li 25 minnhom huma potenzjalment perikolużi).

Din il-proposta timmira biex timla l-vojt li baqa’ billi tistabbilixxi standards ta’ kwalità 
ambjentali (kemm limitu massimu biex jiġu evitati konsegwenzi irriversibbli fuq żmien qasir, 
kif ukoll medja massima annwali biex jiġu evitati effetti kroniċi u fuq żmien twil), billi toħloq 
inventarju biex ikun ivverifikat jekk intlaħqux l-objettivi ta’ tnaqqis u/jew twaqqif ta’ ħruġ, 
ta’ emissjonijiet u ta’ telf ta’ sustanzi ta’ tħassib partikulari, u tistabbilixxi lista ta' 13-il 
“sustanza perikoluża prijoritarja”. 

Ir-rapporteur għal opinjoni tiegħek jilqa' b'sodisfazzjon din il-proposta. L-ilma hu sors naturali 
importanti li jintuża għax-xorb, u mill-industrija u mill-agrikoltura, u għandu jiġi mħares għal 
użu fil-preżent u fil-futur. Din il-proposta hi mistennija li tnaqqas l-ispejjeż tat-trattament ta’ 
l-ilma tax-xorb, u li żżid opportunitajiet għall-industriji li jipprovdu teknoloġiji dejjem aktar 
nodfa. Minbarra dan, minħabba r-revoka ta’ ħames direttivi eqdem, il-proposta ser tnaqqas il-
piż amministrattiv u tissimplifika l-leġiżlazzjoni u għalhekk tikkontribbwixxi għall-objettiv 
ta’ l-Unjoni Ewropea “Regolamentazzjoni Aħjar”.

Madankollu, ir-rapporteur għal opinjoni tiegħek jemmen li dawn l-aspetti pożittivi għandhom 
ikunu bilanċjati ma’ l-isfida kbira pendenti għall-industrija minħabba l-investimenti l-oħra 
meħtieġa. 

L-ewwelnett, fid-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma saru dispożizzjonijiet speċifiċi biex 
jippermettu flessibilità u derogi mill-iskadenzi hawn fuq imsemmija u mill-istandards 
ambjentali għal raġunijiet ta' fattibilità teknika, ta' spejjeż sproporzjonati, ta' kundizzjonijiet 
naturali jew ta’ ħtiġijiet soċjoekonomiċi. Il-prekundizzjoni biex jinkiseb il-benefiċċju doppju 
ta' protezzjoni aħjar u ta’ żvilupp ekonomiku hi li jkun hemm aktar kjarifika legali ta' l-użu ta' 
dawn id-dispożizzjonijiet fi ħdan din id-Direttiva.

Aktar minn hekk, il-lista ta’ sustanzi prijoritarji tinkludi sustanzi li jinsabu fin-natura. Dan il-
fatt joħloq sfida għall-produzzjoni industrijali li tuża materja prima, li dejjem ser ikun fiha 
traċċi ta' dawn is-sustanzi, li partijiet minnhom ser joħorġu minħabba l-liġijiet termodinamiċi 
u l-limitazzjonijiet tat-teknoloġija ta' kontroll disponibbli.  Għalhekk, referenzi lill-
applikazzjoni ta’ l-aħjar teknoloġija disponnibbli kif stipulati fid-Direttiva 96/61/KE 
għandhom jiġu msaħħa. 

  
1 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.
2 ĠU L 331, 15.12.2001, p. 1.
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Ir-rapporteur għal opinjoni tiegħek jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-proposta ma fihiex kontrolli 
ġodda ta’ emissjonijiet u tippermetti flessibilità massima għall-Istati Membri biex jagħżlu l-
miżuri ta’ implimentazzjoni biex jiksbu l-objettivi ambjentali. Madankollu, f'każijiet 
eċċezzjonali, azzjoni ġdida Komunitarja tista' tkun iktar effiċjenti. Deċiżjonijiet bħal dawn 
għandhom ikunu bbażati fuq konsultazzjoni estensiva bejn il-Kummissjoni, l-Istati Membri u 
dawk interessati.  Il-proċedura prevista fl-Artikolu 12 tad-Direttiva ta' Qafas dwar l-Ilma tista’ 
tintuża għal dak il-għan.

Il-protezzjoni u l-attività ekonomika għandhom ikunu bbilanċjati. Minn din il-perspettiva, it-
tfassil ta’ standards għall-kwalità ambjentali (EQS) li jkunu protettivi fir-rigward ta’ effett 
dirett u indirett huwa milqugħ tajjeb u ser iservi kemm għal għanijiet ta’ protezzjoni kif ukoll 
għal piż minimu għall-Istati Membri u għall-ekonomija.  Fejn EQS bħal dawn għadhom ma 
jistgħux jiġu definiti, il-kunċett magħżul m’għandux jiġi abbandunat. F’każijiet bħal dawn u 
meta s-sustanzi kkonċernati jkollhom proprjetajiet bijoakkumulattivi, minflok ma jiddaħħlu 
EQS għal kompartimenti li possibilment jistgħu jkunu taħt riskju, dawn għandhom jiġu 
mmoniterjati biex jiġi evitat deterjorament sinifikanti filwaqt li jitkompla x-xogħol fuq EQS 
protettivi globali. Il-kwistjonijiet li għad m’hemmx soluzzjoni għalihom dwar l-użu ta’ EQS 
fuq sedimenti u bijota fl-approċċ ikkombinat, in-natura intermedjarja ta' EQS bħal dawn u s-
superjorità tal-kunċett ta’ l-EQS protettivi globali, flimkien joħolqu l-bżonn għal 
riaġġustamenti korrispondenti fil-proposta ta’ din id-Direttiva.

Ir-rapporteur għall-opinjoni tiegħek joġġezzjona għall-prevenzjoni assoluta tad-deterjorament. 
Dan jeċċedi l-kunċett tal-prevenzjoni tad-deterjorament kif stipulat fil-leġiżlazzjoni 
Komunitarja Eżistenti u jagħmel l-immaniġġjar ta' l-ilma sostenibbli impossibli. 

Finalment, ir-rapporteur għal opinjoni tiegħek jilqa' b'sodisfazzjon l-approċċ prattiku tal-
Kummissjoni biex tistabilixxi standards ċari, armonizzati u li jorbtu f'livell Komunitarju, 
b'hekk tiġi evitata d-distorsjoni tas-suq.  Imma din tapplika wkoll għall-evalwazzjoni ta' l-
istatus tal-kwalità ta' l-ilma u għall-użu tal-konċentrazzjonijiet massimi permissibli fi ħdan l-
approċċ ikkombinat ta' l-Artikolu 10 tad-Direttiva ta' Qafas dwar l-Ilma.  Għat-tnejn, jeżistu 
diversi għażliet ta' applikazzjoni prattika, li jistgħu jwasslu għal riżultati differenti.  Mingħajr 
metodi armonizzati u obbligatorji ma jistgħux jiġu stabbiliti l-istess kundizzjonijiet għal 
kulħadd.  Għandha tingħata kunsiderazzjoni speċjali għall-każijiet fejn l-EQS proposti ma 
jitqabblux ma' metodi analitiċi b'limiti ta' kwantifikazzjoni baxxi biżżejjed. 

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 4

(4) Ġew adottati diversi atti Komunitarji 
mis-sena 2000 li jistabbilixxu miżuri ta' 
kontroll tat-tniġġis skond l-Artikolu 16 tad-
Direttiva 2000/60/KE għal sustanzi 
prijoritarji individwali. Barra minn hekk, 
ħafna miżuri għall-ħarsien ta’ l-ambjent 
jaqgħu fl-ambitu ta’ leġiżlazzjoni 
Komunitarja eżistenti oħra. Għalhekk, 
għandha tingħata prijorità għall-
implimentazzjoni u r-reviżjoni ta’ l-
istrumenti eżistenti iktar milli biex jiġu 
stabbiliti kontrolli ġodda li jistgħu 
jirduppjaw dawk eżistenti. 

(4) Ġew adottati diversi atti Komunitarji 
mis-sena 2000 li jistabbilixxu miżuri ta' 
kontroll tat-tniġġis skond l-Artikolu 16(6)
tad-Direttiva 2000/60/KE għal sustanzi 
prijoritarji individwali. Barra minn hekk, 
ħafna miżuri għall-ħarsien ta’ l-ambjent 
jaqgħu fl-ambitu ta’ leġiżlazzjoni 
Komunitarja eżistenti oħra. Għalhekk, 
għandha tingħata prijorità għall-
implimentazzjoni u r-reviżjoni ta’ l-
istrumenti eżistenti iktar milli biex jiġu 
stabbiliti kontrolli ġodda li jistgħu 
jirduppjaw dawk eżistenti. 

Ġustifikazzjoni

M’għandiex issir referenza għall-Artikolu 16 kollu kemm hu imma għall-Artikolu 16(6), li 
espliċitament isemmi l-bżonn għall-miżura ta’ kontroll effettiva f'sens ta' spejjeż u 
proporzjonata. Il-listi tas-sustanzi ta’ l-Anness I u l-Anness II fihom sustanzi li jinsabu fin-
natura (eż. il-metalli), li t-traċċi tagħhom jinsabu kullimkien. Sabiex il-kontrolli mitluba jkunu 
operazzjonali, dan l-aspett għandu jkun enfasizzat.

Emenda 2
PREMESSA 5

(5) Rigward il-kontrolli ta’ l-emissjonijiet ta’ 
sustanzi prijoritarji minn sors wieħed u minn 
sorsi mxerrda kif jirreferi għalihom l-
Artikolu 16(6) u (8) tad-Direttiva 
2000/60/KE, jidher li jkun iktar effettiv 
f’termini ta’ nfiq u proporzjonat għall-Istati 
Membri jekk jinkludu, fejn meħtieġ, 
flimkien ma’ l-implimentazzjoni ta’ 
leġiżlazzjoni Komunitarja eżistenti oħra, 
miżuri ta’ kontroll adegwati fil-programm ta' 
miżuri li għandhom jiġu żviluppati għal kull 
baċir tax-xmara skond l-Artikolu 11 tad-

(5) Rigward il-kontrolli ta’ l-emissjonijiet ta’ 
sustanzi prijoritarji minn sors wieħed u minn 
sorsi mxerrda kif jirreferi għalihom l-
Artikolu 16(6) u (8) tad-Direttiva 
2000/60/KE, jidher li jkun iktar effettiv 
f’termini ta’ nfiq u proporzjonat għall-Istati 
Membri jekk jinkludu, fejn meħtieġ, 
flimkien ma’ l-implimentazzjoni ta’ 
leġiżlazzjoni Komunitarja eżistenti oħra, 
miżuri ta kontroll adegwati fil-programm ta' 
miżuri li għandhom jiġu żviluppati għal kull 
baċir tax-xmara skond l-Artikoli 10 u 11

  
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.



PE 380.994v02-00 6/13 AD\654947MT.doc

MT

Direttiva 2000/60/KE. tad-Direttiva 2000/60/KE.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprova ma ddgħajjifx ir-rekwiżit mill-Artikolu 10 tad-direttiva ta' qafas dwar 
l-ilma, li jitlob aktar kontrolli stretti fuq l-emissjonijiet lilhinn mill-aħjar tekniki disponibbli 
fejn dan ikun neċessarju biex ikun konformi ma’ l-istandards tal-kwalità ambjentali.

Emenda 3
PREMESSA 5 A (ġdida)

(5a) Meta kwistjoni li għandha impatt fuq 
il-ġestjoni ta’ l-ilma ma tistax tissolva minn 
Stat Membru nnifsu, dak l-Istat Membru 
jista’ jirrapportaha lill-Kummissjoni skond 
l-Artikolu 12 tad-Direttiva 2006/60/KE. Stat 
Membru għandu jkun jista’ wkoll 
jirrapporta kwistjoni bħal din meta l-miżuri 
Komunitarji jidhru li huma aktar effettivi 
f'sens ta' spejjeż jew xierqa. F’każ bħal 
dan, il-Kummissjoni għandha tniedi 
skambju ta' informazzjoni ma' l-Istati 
Membri kollha u jekk azzjoni Komunitarja 
tidher li tkun l-aħjar għażla, il-
Kummissjoni għandha tippubblika rapport 
u tipproponi miżuri. 

Emenda 4
PREMESSA 9

(9) L-ambjent akkwatiku jista’ jbati minn 
tniġġis kimiku kemm fuq perjodu ta’ żmien 
qasir kif ukoll fuq perjodu ta’ żmien twil u 
għalhekk kemm id-dejta dwar l-effetti akuti 
kif ukoll dik dwar l-effetti kroniċi għandha 
tintuża bħala bażi biex jiġu stabbiliti l-EQS. 
Sabiex ikun żgurat li l-ambjent akkwatiku u 
s-saħħa tal-bniedem ikunu mħarsa b’mod 
xieraq, għandha tiġi stabbilita medja annwali 
ta’ standards ta’ kwalità fuq livell li 
jipprovdi ħarsien kontra l-espożizzjoni fit-
tul, u għandhom jiġu stabbiliti 
konċentrazzjonijiet massimi permissibbli 

(9) L-ambjent akkwatiku jista’ jbati minn 
tniġġis kimiku kemm fuq perjodu ta’ żmien 
qasir kif ukoll fuq perjodu ta’ żmien twil u 
għalhekk kemm id-dejta dwar l-effetti akuti 
kif ukoll dik dwar l-effetti kroniċi għandha 
tintuża bħala bażi biex jiġu stabbiliti l-EQS. 
Sabiex ikun żgurat li l-ambjent akkwatiku u 
s-saħħa tal-bniedem ikunu mħarsa b’mod 
xieraq, għandha tiġi stabbilita medja annwali 
ta’ standards ta’ kwalità fuq livell li 
jipprovdi ħarsien kontra l-espożizzjoni fit-
tul, u għandhom jiġu stabbiliti 
konċentrazzjonijiet massimi permissibbli 
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għall-ħarsien kontra l-espożizzjoni fil-qosor. għall-ħarsien kontra l-espożizzjoni fil-qosor. 
L-applikazzjoni ta’ konċentrazzjonijiet 
massimi permessi, skond l-approċċ 
ikkombinat stipulat fl-Artikolu 10 tad-
Direttiva 2006/60/KE, it-trattament ta’ 
riżultati li jvarjaw ħafna minn oħrajn fl-
istess kampjun b'mod partikolari, u d-
determinazzjoni ta' kontrolli ta' l-
emissjonijiet għandhom jiġu armonizzati. 

Ġustifikazzjoni

Konċentrazzjonijiet massimi permessi huma suġġetti għal żbilanċ minn riżultati li jvarjaw 
ħafna minn oħrajn fl-istess kampjun u ma jirreferu għall-ebda forma oħra ta’ perjodu ta' 
żmien imma huma ta’ natura diskreta. Għalhekk, kull attentat ta’ stima jew tbassir ta’ dawn 
il-valuri, li hu neċessità fil-proċeduri ta’ permess ta’ l-emissjonijiet, ser ikunu żbilanċjati 
waħda sew. Biex ikun hemm kundizzjonijiet ugwali, għandhom jiġu żviluppati regoli 
armonizzati biex jittrattaw dawn il-kwistjonijiet.

Emenda 5
PREMESSA 18 A (ġdida)

(18a) Ir-regolament (KE) Nru 1907/2006 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 
ta' Diċembru 2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, 
l-Evalwazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-
Restrizzjoni ta' Kimiċi (REACH) u li 
stabilixxa l-Aġenzija Ewropea għas-
Sustanzi Kimiċi 1 jipprovdi għal reviżjoni 
biex jiġu evalwati kemm huma adegwati l-
kriterji għall-identifikazzjoni ta' sustanzi li 
huma persistenti, bijoakkumulattivi u 
tossiċi.

Il-Kummissjoni għandha temenda l-Anness 
X tad-Direttiva 2000/60/KE b'dan il-mod 
hekk kif il-kriterji fir-Regolament (KE) Nru 
1907/2006 jiġu modifikati.
______________

1 ĠU L 396, 30.12.2006, p.1.

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji tal-PTB fir-REACH instabu li huma defiċjenti.  Tant huma riġidi li kważi l-ebda 
sustanza PBT ma hi identifikata. Sfortunatament, l-istess kriterji ġew applikati fir-reviżjoni 



PE 380.994v02-00 8/13 AD\654947MT.doc

MT

ta’ l-Anness X tad-Direttiva 2000/60/KE. Hekk kif il-kriterji għas-sustanzi tal-PBT fir-
REACH ikunu ġew ikkoreġuti, il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-Anness X.

Emenda 6
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 2

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw, 
abbażi tal-monitoraġġ ta’ l-istatus ta’ l-ilma 
mwettaq skond l-Artikolu 8 tad-Direttiva 
2000/60/KE, li l-konċentrazzjonijiet tas-
sustanzi elenkati fil-Partijiet A u B ta’ l-
Anness I ma jiżdidux għas-sediment u l-
bijota.

2. L-Istati Membri għandhom 
jimmoniterjaw konċentrazzjonijiet ta’ 
sustanzi elenkati fil-Partijiet A u B ta’ l-
Anness I, kif xieraq, fil-bijota, f’sedimenti 
riċenti jew f’solidi sospiżi, jekk dawn is-
sustanzi jesibixxu potenzjal ta’ 
akkumulazzjoni sinifikanti f'dawn il-gruppi 
u jekk l-istandards ta' kwalità ambjentali 
għall-fażi ta' l-ilma kif stipulat fil-Partijiet 
A u B ta l-Anness I ma jipproteġux 
biżżejjed organiżmi minn avvelenament 
sekondarju jew organiżmi bentiċi. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
konċentrazzjonijiet ta’ sustanzi 
mmoniterjati ma jiżdidux b’mod sinifikanti 
fil-perjodu ta’ reviżjoni għall-pjan tal-
ġestjoni tal-baċir tax-xmara stipulat fl-
Artikolu 13(7) tad-Direttiva 2006/60/KE.
L-Istati Membri għandhom f’kull każ 
jimmoniterjaw il-hexachlorobenzene, il-
hexachlorobutadiene u l-methyl-mercury.

Ġustifikazzjoni

EQS protettivi globalment għall-fażi ta’ l-ilma jaqdu lill-prinċipju prekawzjonarju imma 
jżommu l-ispejjeż għas-sorveljanza u għall-konformità aktar baxxi. Sakemm EQS bħal dawn 
għadhom mhux disponibbli, għall-istess raġunijiet kif spjegat qabel, projbizzjoni fuq 
deterjorament “sinifikanti” (tendenza ’l fuq) għandha tapplika, filwaqt li l-konċentrazzjonijiet 
ikkonċernati ta’ sustanzi prijoritarji f’sedimenti, f’bijota, u f’solidi sospiżi huma sorveljati. 
Projbizzjoni “assoluta” fuq deterjorament tagħmel impossibili l-immaniġġjar sostenibbli ta’ 
l-ilma u la hi prevista mill-leġiżlazzjoni preżenti ta’ l-UE għall-ilma u lanqas mid-Direttiva 
ta’ Qafas għall-Ilma nnifisha.

Emenda 7
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 4 A (ġdid)

4a. L-istandards ta’ kwalità ambjentali 
msemmija fil-paragrafi 1 sa 3 huma 
mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti tad-
Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE jew ta' l-
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Artikolu 7 tad-Direttiva 2000/60/KE dwar 
ilmijiet użati għal estrazzjoni ta' ilma tax-
xorb, li jistgħu jkunu aktar stretti.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun speċifikat fil-klawsoli ta’ promulgazzjoni li l-istandards tal-kwalità 
ambjentali huma mingħajr preġudizzju għal rekwiżiti speċifiċi Komunitarji dwar l-ilma 
intenzjonat għall-konsum mill-bniedem.

Emenda 8
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 5

5. Skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 
21(2) tad-Direttiva 2000/60/KE, il-
Kummissjoni tista’ tħejji metodi tal-kalkolu 
obbligatorji msemmija fit-tieni paragrafu 
tal-punt 3 tal-Parti C ta’ l-Anness I ta’ din 
id-Direttiva.

5. Skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 
21(2) tad-Direttiva 2000/60/KE u fi żmien 
sentejn minn meta din id-Direttiva tidħol 
fis-seħħ, il-Kummissjoni għandha tħejji 
metodi tal-kalkolu obbligatorji ta’ lanqas 
għall-kwistjonijiet imsemmija f’Parti C ta’ l-
Anness I ta’ din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Biex ikun provdut l-istess livell ta’ protezzjoni u biex tiġi evitata distorsjoni tal-kompetizzjoni 
fost l-Istati Membri, hija neċessarja metodoloġija obbligatorja.  Biex tikkumplimenta d-
dispożizzjoni korrespondenti ta’ l-Artikolu 8(3) tad-Direttiva 2000/60KE, tiġi introdotta skeda 
fissa biex tiddefinixxi dawn il-metodi. 

Emenda 9
ARTIKOLU 3, PARAGRAFU 1

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.

1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu żoni 
tranżitorji ta' qbiż tal-limitu, fejn il-
konċentrazzjonijiet ta' kontaminant jew ieħor 
jista' jaqbeż l-istandards ta' kwalità 
ambjentali sakemm ma jikkompromettux il-
konformità tal-bqija tal-wiċċ ta' l-ilma ma’ 
dawk l-istandards.

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun espress b’mod ċar li konformità mal-miri tad-Direttiva 2000/60/KE għandha 
prijorità. Il-kelma “kompromess” hi diġà użata fir-regola paragunabbli ta' l-Artikolu 4, il-
paragrafu 8 ta' dik id-Direttiva.
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Emenda 10
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 1

1. Abbażi tat-tagħrif miġbur skond l-Artikoli 
5 u 8 tad-Direttiva 2000/60/KE u skond ir-
Regolament (KE) Nru 166/2006, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu inventarju 
ta’ l-emmissjonijiet, il-ħruġ u t-telf tas-
sustanzi prijoritarji u l-kontaminanti kollha 
mniżżla fil-Parti A u B ta’ l-Anness I għal 
kull baċir tax-xmara jew il-parti minnu fi 
ħdan it-territorju tagħhom.

1. Abbażi tat-tagħrif miġbur skond l-Artikoli 
5 u 8 tad-Direttiva 2000/60/KE u skond ir-
Regolament (KE) Nru 166/2006, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu inventarju 
ta’ l-emissjonijiet, il-ħruġ u t-telf tas-sustanzi 
prijoritarji u l-kontaminanti kollha mniżżla 
fil-Parti A u B ta’ l-Anness I għal kull baċir 
tax-xmara jew il-parti minnu fi ħdan it-
territorju tagħhom, inklużi s-sorsi ta' l-
emissjonijiet, tal-ħruġ, tat-telf u tal-mapep 
rilevanti.
L-Istati Membri għandhom jinkludu l-
miżuri tal-kontroll ta’ l-emissjonijiet kollha 
meħuda wara li jseħħu l-emissjonijiet, il-
ħruġ u t-telf ta' sustanzi prijoritarji u 
kontaminanti elenkati fl-inventarju. 

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun speċifikat b’mod ċar li l-inventarju għandu jindika s-sorsi ta’ l-emissjonijiet, 
tal-ħruġ u tat-telf ta’ sustanzi prijoritarji u kontaminanti oħra. Dawn għandhom ikunu 
identifikati għal trasparenza aħjar. 

Minħabba l-obbligi ta’ tnaqqis jew ta’ waqfien ta’ l-Istati Membri rigward emissjonijiet, ħruġ 
u telf tas-sustanzi prijoritarji kif stipulat fl-Artikolu 4(1)(a)(iv) tad-Direttiva 2000/60/KE, l-
Istati Membri għandhom jinkludu informazzjoni dwar miżuri bħal dawn fl-inventarju 
tagħhom.

Emenda 11
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 2, SUBPARAGRAFU 2 A (ġdid)

Fil-preparazzjoni ta’ l-inventarji tagħhom, 
l-Istati Membri jistgħu jużaw informazzjoni 
dwar l-emissjonijiet, il-ħruġ u t-telf li ilha 
tinġabar minn meta d-Direttiva 2000/60/KE 
daħlet fis-seħħ sakemm tali informazzjoni 
jkollha l-istess rekwiżiti ta’ kwalità kif 
japplikaw għall-informazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1. 

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jitħallew juru r-riżultati minn “azzjonijiet tal-bidu”. Meta tevalwa 
l-progress, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra din l-informazzjoni addizzjonali.
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Emenda 12
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 5, SUBPARAGRAFU 1 A (ġdid)

Meta ssir din il-verifika, il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra:
- il-fattibilità teknika u l-proporzjonalità;
- l-applikazzjoni ta’ l-aħjar tekniki 
disponibbli;
- l-eżistenza ta’ konċentrazzjonijiet naturali 
fl-isfond.

Ġustifikazzjoni

Meta jiġi evalwat il-progress ta' l-Istati Membri lejn l-objettiv ta' l-Artikolu 4(1)(a)(iv) tad-
Direttiva 2000/60/KE  il-Kummissjoni għandha tikkunsidra kundizzjonijiet li jillimitaw l-
ambitu ta' miżuri possibbli.

Emenda 13
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 6 A (ġdid)

6a. Meta l-miżuri biex jintlaħaq l-objettiv 
imsemmi fl-Artikolu 4(1)(a)(iv) tad-
Direttiva 2000/60/KE huma teknikament 
mhux fattibbli jew jiswew ħafna b’mod 
sproporzjonat, l-Istati Membri jistgħu 
japplikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti ta' l-
Artikolu 4(4) u (5) ta' dik id-Direttiva. 

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-kliem użat bħalissa għandha tiġi ċċarata l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 4 
paragrafi 4 u 5 tad-Direttiva 2000/60/KE sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-Artikolu 4 paragrafu 
1, a, iv ta’ dik id-Direttiva.

Emenda 14
ARTIKOLU 4 A (ġdid)

Artikolu 4a
Kontrolli komunitarji ġodda dwar l-

emissjonijiet



PE 380.994v02-00 12/13 AD\654947MT.doc

MT

1. Meta, skond l-Artikolu 12(1) tad-
Direttiva 2000/60/KE, Stat Membru 
jirrapporta kwistjoni li ma tistax tissolva 
fuq livell ta’ Stat Membru, jew jirrapporta 
li l-miżuri Komunitarji jidhru li huma aktar 
effiċjenti f'sens ta' nfiq  jew huma mod 
aktar xieraq ta’ kif tiġi ttrattata l-kwistjoni 
kkonċernata, il-Kummissjoni għandha 
torganizza skambju ta’ informazzjoni bejn 
l-Istati Membri kollha u l-partijiet 
interessati rilevanti, sabiex jiġi evalwat jekk 
azzjoni Komunitarja hix meħtieġa  jew 
tkunx aktar effettiva f’termini ta’ spejjeż u 
f'termini ta' kemm hi xierqa u għandha 
tippubblika rapport dwar dan, li għandu 
jiġi preżentat  lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill. 
2. Jekk ir-rapport tal-Kummissjoni 
jikkonferma l-ħtieġa ta' azzjoni 
Komunitarja aktar effettiva f'termini ta' 
spejjeż jew f'termini ta' kemm hi xierqa, il-
Kummissjoni għandha fi żmien sentejn 
mill-pubblikazzjoni tar-rapport tipproponi 
miżuri adegwati.  

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni mill-Kummissjoni biex ma jiġux proposti kontrolli Komunitarji ġodda dwar l-
emissjonijiet skond l-Artikolu 16 paragrafu 6 tad-Direttiva 2000/60/KE f’din id-Direttiva hija 
aċċettata b’sodisfazzjon. Minkejja dan, il-proċedura li hemm fl-Artikolu 12 tad-Direttiva 
2000/60/KE għandha tkun għażla oħra għal problemi speċifiċi. Din l-emenda tenfasizza din l-
għażla u tipprovdi speċifikazzjonijiet għal dik il-proċedura.
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