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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, sabiex jinkorpora l-emendi li 
ġejjin fir-rapport tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 2

(2) It-tħarbit jew it-titjib tal-ħamrija 
għandhom impatt kbir fuq oqsma oħra ta' 
interess Komunitarju, bħall-protezzjoni ta' l-
ilmijiet tal-wiċċ u tal-pjan, is-saħħa tal-
bniedem, it-tibdil fil-klima, il-protezzjoni 
tan-natura u l-bijodiversità, u s-sikurezza 
alimentari.

(2) It-tħarbit jew it-titjib tal-ħamrija 
għandhom impatt kbir fuq oqsma oħra ta' 
interess Komunitarju, bħall-kwalità ta' l-
ilmijiet tal-wiċċ u tal-pjan, is-saħħa u l-ħajja
tal-bniedem, it-tibdil fil-klima, it-tħarbit jew
il-protezzjoni tan-natura u l-bijodiversità, u 
s-sikurezza alimentari.

Ġustifikazzjoni

Il-ħajja umana għandha tkun inkluża fost l-oqsma koperti mil-leġiżlazzjoni tal-Komunità li t-
tħarbit tal-ħamrija għandu impatt fuqhom.

Emenda 2
PREMESSA 9

Qafas komuni huwa meħtieġ biex l-isforzi ta' 
l-Istati Membri jiġu artikolati, bil-għan tat-
titjib tal-protezzjoni tal-ħamrija u l-użu 
sostenibbli tagħha, il-kontroll ta' l-effetti tat-
tħarbit tal-ħamrija fuq pajjiżi oħra, il-
protezzjoni ta' l-ekosistemi terrestri u 
akkwatiċi, u l-evitar tad-distorsjoni tal-
kompetizzjoni bejn l-operaturi ekonomiċi.

Qafas komuni huwa meħtieġ biex l-isforzi ta' 
l-Istati Membri jiġu artikolati, bil-għan tat-
titjib tal-protezzjoni tal-ħamrija u l-użu 
sostenibbli tagħha, il-kontroll ta' l-effetti tat-
tħarbit tal-ħamrija fuq pajjiżi oħra, il-
protezzjoni ta' l-ekosistemi terrestri u 
akkwatiċi, u l-evitar tad-distorsjoni tal-
kompetizzjoni bejn l-operaturi ekonomiċi. 
Qafas bħal dan għandu jkun adottat fuq il-
bażi ta' survey komprensiv ta' l-istatus tal-
ħamrija u tal-miżuri li diġà ttieħdu fl-Istati 

  
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
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Membri.

Ġustifikazzjoni

Irid isir survey bir-reqqa ta' l-istatus tal-ħamrija u tal-miżuri li diġà ttieħdu fuq livell 
nazzjonali qabel ma jidħlu fis-seħħ id-direttivi ta' qafas tal-Komunità. 

Emenda 3
PREMESSA 10

Ġaladarba l-għanijiet ta' l-azzjoni li għandha 
tittieħed, jiġifieri l-istabbiliment ta' qafas 
komuni għall-protezzjoni tal-ħamrija, ma 
jistax jintlaħaq biżżejjed mill-Istati Membri, 
u għalhekk jista' jintlaħaq aħjar fuq il-livell 
Komunitarju minħabba l-iskala tal-problema 
u l-implikazzjonijiet tagħha rigward 
leġiżlazzjoni oħra tal-Komunità dwar il-
protezzjoni tan-natura u l-ilma, is-sikurezza 
alimentari, it-tibdil fil-klima, l-agrikoltura u 
oqsma ta' interess komuni, bħalma hija l-
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, il-
Komunità għaldaqstant tisa' tadotta miżuri, 
skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif jidher 
fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju 
tal-proporzjonalità, kif jidher f'dak l-
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li huwa meħtieġ biex jintlaħaq dak 
il-għan.

Ġaladarba l-għanijiet ta' l-azzjoni li għandha 
tittieħed, jiġifieri l-istabbiliment ta' qafas 
komuni għall-protezzjoni tal-ħamrija, ma 
jistax jintlaħaq biżżejjed mill-Istati Membri, 
u għalhekk jista' jintlaħaq aħjar fuq il-livell 
Komunitarju minħabba l-iskala tal-problema 
u l-implikazzjonijiet tagħha rigward 
leġiżlazzjoni oħra tal-Komunità dwar il-
protezzjoni tan-natura u l-ilma, is-sikurezza 
alimentari, it-tibdil fil-klima, l-agrikoltura u 
oqsma ta' interess komuni, bħalma hija l-
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, il-
Komunità għaldaqstant tisa' tadotta miżuri 
biss skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif 
jidher fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif jidher f'dak 
l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li huwa meħtieġ biex jintlaħaq dak 
il-għan.

Ġustifikazzjoni

Minħabba d-differenzi reġjonali ċari u evidenti li hemm fil-karatteristiċi tal-ħamrija u l-punt 
sa fejn il-ħamrija tkun taħt pressjoni jew theddida, u t-tfassil ta' miżuri li jkunu speċifikament 
adattati għar-reġjuni rispettivi, huwa importanti li jiġi applikat il-prinċipju ta' sussidjarjetà. 

Emenda 4
PREMESSA 11 A (ġdida)

(11a) L-agrikoltura minn dejjem 
ikkontribwiet b'mod pożittiv sabiex 
tinżamm l-istruttura tal-ħamrija u tal-
karatteristiċi tagħha, u hija mekkaniżmu 
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indispensabbli sabiex tiġi kkonservata l-
kwalità organika tal-ħamrija u biex jiġi 
ppreservat is-saff veġetali u biex tiġi evitata 
d-deżertifikazzjoni. 

Emenda 5
PREMESSA 11 B (ġdida)

(11b) Sabiex tiġi evitata żieda fil-piż 
ekonomiku fuq il-bdiewa, u sabiex tiġi 
preservata l-attività tal-biedja u biex tiġi 
evitata kull koinċidenza bejn id-direttiva 
preżenti u l-leġiżlazzjoni ambjentali 
eżistenti, u fid-dawl tal-prinċipju ta' 
sussidjarjetà u l-isforzi meħtieġa fl-
implimentazzjoni ta' l-ekokondizzjonalità, 
kull Stat Membru jista' jiddeċiedi li 
japplika d-direttiva preżenti billi jqis il-
klima, l-agrikoltura u l-karatteristiċi tal-
ħamrija tiegħu.

Emenda 6
PREMESSA 12 A (ġdida)

(12a) Il-fertilità tal-ħamrija hija l-bażi tal-
ħajja. L-għan ta' kull attività agrikola jrid 
ikun li tinżamm u tittejjeb dik il-fertilità. 

Ġustifikazzjoni

Il-ħamrija, li hi l-bażi tal-ħajja umana, hija ekosistema prezzjuża li għandha tiġi protetta. 

Emenda 7
PREMESSA 13

(13) Is-siġillar qed jintensifika ruħu b'mod 
sinifikanti fil-Komunità, b'konsegwenza tat-
tifrix tal-bliet u dejjem aktar domanda għall-
art min-naħa ta' setturi differenti ta' l-
ekonomija, u dan jinneċessita użu aktar 
sostenibbli tal-ħamrija. Jeħtieġ li jkun hemm 
miżuri adegwati biex is-siġillar tal-ħamrija 
jiġi limitat, pereżempju permezz tar-

(13) Is-siġillar qed jintensifika ruħu b'mod 
sinifikanti fil-Komunità, b'konsegwenza tat-
tifrix tal-bliet u dejjem aktar domanda għall-
art min-naħa ta' setturi differenti ta' l-
ekonomija, u dan jinneċessita użu aktar 
sostenibbli tal-ħamrija. Jeħtieġ li jkun hemm 
miżuri adegwati biex is-siġillar tal-ħamrija 
jiġi limitat. L-Istati Membri jridu jieħdu l-
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rijabilitazzjoni ta' siti industrijali żdingati 
(brownfield sites), u b'hekk jitnaqqas it-
tnaqqir ta' l-artijiet naturali (greenfield sites). 
Fejn iseħħ is-siġillar, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu ħsieb li jkun hemm metodi 
ta' bini u drenaġġ li jikkonservaw l-ikbar 
għadd possibbli ta' funzjonijiet tal-ħamrija.

passi xierqa sabiex jillimitaw it-tnaqqir ta' l-
artijiet naturali (greenfield sites) fuq il-bażi 
tal-prinċipji stipulati fil-Prospettiva 
Ewropea għall-Iżvilupp Spazjali, bil-għan li 
tiġi preservata l-kwalità tal-ħamrija u l-
funzjonijiet kurrenti u futuri tagħha. Fejn 
iseħħ is-siġillar xorta waħda, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu ħsieb li jkun 
hemm metodi ta' bini u drenaġġ li 
jikkonservaw l-ikbar għadd possibbli ta' 
funzjonijiet tal-ħamrija.

Emenda 8
PREMESSA 19

(19) Din id-Direttiva għandha tagħti 
kontribut biex twaqqaf id-deżertifikazzjoni, 
li hija konsegwenza ta' proċessi paralleli ta' 
tħarbit, kif ukoll it-telfien tal-bijodiversità 
tal-ħamrija, u ttejjeb il-kooperazzjoni fl-
implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-Ġlieda kontra d-
Deżertifikazzjoni, u l-Konvenzjoni dwar id-
Diversità Bijoloġika li l-Komunità hija parti 
fiha, u sejra ttejjeb l-implimentazzjoni ta' 
dawn il-ftehimiet ambjentali internazzjonali.

(19) Din id-Direttiva għandha tagħti 
kontribut biex tiġġieled id-deżertifikazzjoni, 
li hija konsegwenza ta' proċessi paralleli ta' 
tħarbit kemm naturali u kemm 
antropoġeniċi, kif ukoll it-telfien tal-
bijodiversità tal-ħamrija, u ttejjeb il-
koperazzjoni fl-implimentazzjoni tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-
Ġlieda kontra d-Deżertifikazzjoni, u l-
Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika li 
l-Komunità hija parti fiha, u sejra ttejjeb l-
implimentazzjoni ta' dawn il-ftehimiet 
ambjentali internazzjonali.

Emenda 9
ARTIKOLU 1, PARAGRAFU 1, PARTI INTRODUTTORJA

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-
protezzjoni tal-ħamrija u l-konservazzjoni 
tal-kapaċità tal-ħamrija biex taqdi 
kwalunkwe funzjoni ambjentali, ekonomika, 
soċjali u kulturali minn dawn li ġejjin:

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-
protezzjoni tal-ħamrija bħala riżors mhux 
rinovabbli u bħala appoġġ għal proċessi 
tal-ħajja, u għall-konservazzjoni tal-
kapaċità tal-ħamrija bħala pjattaforma tal-
funzjonijiet ambjentali, ekonomiċi, soċjali u 
kulturali li ġejjin:

Emenda 10
PREMESSA 4 A (ġdida)
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Artikolu 4a
Kull Stat Membru, skond il-klima, il-
karatteristiċi tal-ħamrija u l-agrikoltura 
tiegħu, kif ukoll skond l-aqwa prattiki 
agrikoli tiegħu, għandu jiddeċiedi dwar il-
politika agrikola tiegħu stess f'dak li 
għandu x'jaqsam mal-ħamrija.

Emenda 11
ARTIKOLU 4 B (ġdid)

Artikolu 4b
Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tippromwovi l-użu ta' ċerti prodotti li 
jikkontribwixxu l-iżjed għaż-żamma u ż-
żieda tal-materjal organiku tal-ħamrija u 
għall-prevenzjoni tad-deżertifikazzjoni. L-
Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll l-użu ta' fertilizzanti ħodor u kompost 
li jtejjeb il-fertilità u l-attività bijoloġika tal-
ħamrija.

Emenda 12
ARTIKOLU 6, PARAGRAFU 1, SUBPARAGRAFU 2 A (ġdid)

Fejn ikun meħtieġ, l-Istati Membri 
għandhom jidentifikaw oqsma ta' prova li 
fihom japplikaw u jeżaminaw proċeduri 
użati biex jiġu monitorjati tali proċessi ta' 
tħarbit, inklużi t-telfa tal-bijodiversità u 
proċessi li jistgħu jwasslu għad-
deżertifikazzjoni.

Emenda 13
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 1

1. Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikoli 1(1), fir-rigward taż-żoni ta' riskju li 
jkunu ġew identifikati skond l-Artikolu 6, l-
Istati Membri għandhom, fil-livell li jkun 
f'loku, ifasslu programm ta' miżuri li jkun 

1. Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikoli 1(1), fir-rigward taż-żoni ta' riskju li 
jkunu ġew identifikati skond l-Artikolu 6, l-
Istati Membri għandhom, fil-livell li jkun 
f'loku, ifasslu programm ta' miżuri li jkun 
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jinkludi talanqas miri għat-tnaqqis tar-
riskju, il-miżuri xierqa għall-ilħiq ta' dawk 
il-miri, skeda għall-implimentazzjoni ta' 
dawk il-miżuri u stima ta' l-allokazzjoni tal-
mezzi privati jew pubbliċi għall-
finanzjament ta' dawk il-miżuri.

jinkludi ta' l-anqas miri għat-tnaqqis tar-
riskju (inklużi miżuri ta' prekawzjoni) u, 
fejn ikun possibbli, miri ta' restawr, il-
miżuri xierqa għall-kisba ta' dawk il-miri, 
skeda għall-implimentazzjoni ta' dawk il-
miżuri u stima ta' l-allokazzjoni tal-mezzi 
privati jew pubbliċi għall-finanzjament ta' 
dawk il-miżuri.

Emenda 14
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 2, SUBPARAGRAFU 1

Fit-tfassil u r-reviżjoni tal-miżuri skond il-
paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 
jagħtu l-kunsiderazzjoni mistħoqqa lill-
impatti soċjali u ekonomiċi tal-miżuri 
previsti.

Fit-tfassil u r-reviżjoni tal-miżuri skond il-
paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 
jagħtu l-kunsiderazzjoni mistħoqqa lill-
impatti soċjali u ekonomiċi tal-miżuri 
previsti. Il-programmi ta' miżuri jistgħu 
jkunu bbażati fuq miżuri diġà implimentati 
fuq livell nazzjonali u Komunitarju, bħal 
miżuri konnessi mal-politika agrikola 
komuni, mingħajr ma jaffettwaw il-miżuri 
li diġà jkunu implimentati.

Ġustifikazzjoni
Trid tiġi żgurata l-kompatibilità mal-programmi tal-miżuri li diġà jkunu implimentati. B'mod 
partikulari, il-miżuri stipulati f'din id-direttiva ma jridux jinterferixxu b'mod eċċessiv mal-
miżuri diġà implimentati fl-ambitu tal-CAP riformata, iżda jridu jimlew il-lakuni li hemm fit-
tali leġiżlazzjoni, bil-ħsieb li jiġu mħarsa t-tipi kollha ta' ħamrija kontra t-tħarbit u li jiġi 
żgurat l-użu sostenibbli tagħhom.
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