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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-ħamrija hija riżorsa vitali. Hija ta' importanza kbira bħala sors ta' materja prima u bħala 
ħażna ta' karbonju, u fil-funzjonijiet tagħha fl-oqsma tal-produzzjoni tal-bijomassa u għall-
ħżin u l-għarbil ta' nutrijenti u ta' l-ilma. Madankollu, il-ħamrija tinsab dejjem aktar taħt 
pressjoni ambjentali, spiss immexxija minn attività tal-bniedem bħal ngħidu aħna l-
agrikoltura, l-industrija u l-iżvilupp urban. It-tħarbit tal-ħamrija, bħal ma huma l-erożjoni, 
it-tnaqqis fil-materja organika, il-kontaminazzjoni, it-tmelliħ (salinizzazzjoni), il-
kompattazzjoni, it-telf tal-bijodiversità tal-ħamrija, l-issiġillar, iż-żerżiq minn ġnub l-
għoljiet (valangi) u l-għargħar, għandha impatti qawwija fuq oqsma oħra, bħal ma huma l-
ilma, is-saħħa tal-bniedem, il-bidliet fil-klima, il-bijodiversità u s-sikurezza ta' l-ikel.
Għalkemm xi aspetti ta' ħarsien tal-ħamrija jistgħu jinstabu mferrxa fil-leġiżlazzjoni 
kurrenti ta' l-UE, ma hemm l-ebda leġiżlazzjoni Komunitarja speċifika dwar il-ħarsien tal-
ħamrija. Il-proposta ta' bħalissa hi maħsuba li timla dan il-vojt billi tistabilixxi strateġija 
komuni għall-ħarsien u l-użu sostenibbli tal-ħamrija.
Il-proposta teħtieġ li l-Istati Membri jimpedixxu l-kontaminazzjoni tal-ħamrija billi jillimitaw 
l-introduzzjoni intenzjonata u dik mhux intenzjonata ta' sustanzi perikolużi fil-ħamrija. Barra 
minn hekk, l-Istati Membri għandhom jidentifikaw, fi żmien ħames snin, zoni b'riskju ta' 
degredazzjoni tal-ħamrija, jistabilixxu miri ta' tnaqqis tar-riskju u jistabilixxu programmi 
sabiex dawk il-miri jintlaħqu. Element importanti ta' din il-proposta hu r-rekwiżit li fi 
żmien 25 sena jiġi stabbilit inventarju ta' siti kontaminati, fejn hemm ikkonfermat preżenza 
ta' sustanzi perikolużi li jistgħu jkunu ta' riskju sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew 
għall-ambjent. L-Istati Membri huma meħtieġa li, fuq bażi ta' dan l-inventarju, jistabilixxu 
strateġiji ta' risanament, li jinkludu miri, prijoritizzazzjoni, skeda u fondi allokati għall-
hekk imsejħa "siti orfni". Fl-aħħarnett, hemm bżonn li jsir rapport dwar l-istat tal-ħamrija 
għat-transżazzjonijiet dwar artijiet kollha fejn attività li potenzjalment tniġġes qed issir jew 
kienet qed issir, sabiex xerrejja potenzjali jkunu protetti u sabiex jitħaffef it-twaqqif ta' l-
inventarju.
Din il-proposta tista' tiġi milqugħa. Il-ħamrija taqdi funzjonijiet kruċjali għall-attivitajiet 
tal-bniedem, fosthom l-industrija. L-ispiża totali tad-degredazzjoni tal-ħamrija fl-UE hija 
stmata li hi madwar € 40 biljun fis-sena, l-biċċa l-kbira tinġarr mis-soċjetà f'danni lill-
infrastruttura, aktar spejjeż fuq il-kura tas-saħħa, trattament ta' ilma kkontaminat, iktar 
sikurezza ta' l-ikel, u fi tnaqqis ta' art madwar siti kkontaminati. Għalhekk huwa vitali li 
jiġu indirizzati dawn it-theddiediet eżistenti lill-ħamrija.
Barra minn hekk, il-flessibilità magħżula fil-proposta hija pożittiva. Huwa essenzjali li jkun 
hemm azzjoni Komunitarja f'dan il-qasam sabiex jiġu indirizzati l-impatti transkonfinali 
tad-degredazzjoni tal-ħamrija, sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet ugwali fis-suq intern u 
sabiex ikunu protetti u mtejba oqsma oħra ta' interess komuni, bħal ma huma l-ilma, is-
sigurezza ta' l-ikel u s-saħħa tal-bniedem. Mill-banda l-oħra, id-diversità vasta fis-
speċifiċitajiet lokali (f'dak li hu l-użu ta' l-art, kundizzjonijiet lokali u aspetti soċjo-
ekonomiċi) teħtieġ ammont għoli ta' flessibilità għall-Istati Membri biex jidentifikaw il-
miżuri speċifiċi u l-livell ġeografiku l-aktar xierqa.
Madankollu, jistgħu jsiru xi emendi lit-test sabiex tkun żgurata ċ-ċarezza legali, sabiex l-
informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali tkun protetta aħjar, u sabiex titjieb il-prattiċità 
ġenerali tal-proposta.
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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:

Test propost mill-Kummissjoni1

Emendi mill-Parlament

Emenda 1
ARTIKOLU 1, PARAGRAFU 1

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 u l-konservazzjoni 
tal-kapaċità tal-ħamrija biex taqdi l-
funzjonijiet ambjentali, ekonomika, soċjali u 
kulturali li ġejjin:

(a) il-produzzjoni tal-bijomassa, inkluża dik 
fl-agrikoltura u fil-kultivazzjoni tal-foresti;

1. funzjonijiet naturali:

(b) li taħżen, tiffiltra u tittrasforma n-
nutrijenti, is-sustanzi u l-ilma;

(a) li taħżen, tiffiltra u tittrasforma n-
nutrijenti, is-sustanzi u l-ilma;

(c) il-ġabra tal-bijodiversità, bħall-ħabitats, 
l-ispeċijiet u l-ġeni;

(b) il-ġabra tal-bijodiversità, bħall-ħabitats, 
l-ispeċijiet u l-ġeni;

(d) li tipprovdi ambjent fiżiku u kulturali 
għall-bnedmin u għall-attivitajiet tal-
bniedem;

(c) li sservi bħala ħażna tal-karbonju;

(e) li tkun sors ta' materja prima; 2. li taqdi l-irwol ta' arkivju tal-wirt 
ġeoloġiku u arkeoloġiku. u

(f) li sservi bħala ħażna tal-karbon; 3. funzjonijiet bħal ma huma:
(g) li taqdi rwol ta' arkivju tal-wirt 
ġeoloġiku u arkeoloġiku.

(a) maħżen ta’ materja prima u post għall-
użu industrijali, ekonomiku u pubbliku, 
transport, forniment u distribuzzjoni, u rimi 
ta’ ilma u ta’ l-iskart;
(b) li tipprovdi ambjent fiżiku u kulturali 
għall-bnedmin u għall-attivitajiet tal-

  
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
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bniedem;
(c) produzzjoni tal-bijomassa, inkluża dik 
fl-agrikoltura u fil-kultivazzjoni tal-foresti.

Għal dak il-għan, tistabbilixxi miżuri għall-
prevenzjoni tal-proċessi tat-tħarbit tal-
ħamrija, sew dawk li jokkorru naturalment 
kif ukoll dawk ikkawżati minn firxa 
wiesgħa ta' attivitajiet tal-bniedem, li 
jnawru l-kapaċità tal-ħamrija biex taqdi 
dawk il-funzjonijiet. Miżuri bħal dawn 
jinkludu t-taffija ta' l-effetti ta' dawk il-
proċessi, u r-ristawr u t-tranġar ta' ħamrija 
mħarbta għal livell ta' funzjonalità li 
talanqas ikun konsistenti ma' l-użu tal-
preżent u dak approvat għall-ġejjieni.

Din id-direttiva tistabbilixxi miżuri għat-
taffija ta' l-effetti tat-tħarbit tal-ħamrija u r-
ristawr u r-risanament ta' ħamrija mħarbta 
għal livell ta' funzjonalità li jkun konsistenti 
ma' l-użu ta' l-art fil-preżent u dak approvat 
għall-ġejjieni, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-
perikli serji għas-saħħa tal-bniedem jew ta’ 
l-ambjent.

(Il-punti 1 (a), (b), (c), (d) u (f) fit-test tal-Kummissjoni saru l-punti 3 (c), 1 (a), 3(b) and 1(c)  
rispettivament fl-emenda tal-Parlament.

Ġustifikazzjoni

Tqassim mill-ġdid tal-funzjonijiet tal-ħamrija b'analoġija mal-Protokoll dwar il-protezzjoni 
tal-ħamrija tal-Konvenzjoni dwar l-Alpi, Artikolu 1. Għandu jiġi stabbilit bilanċ bejn il-
funzjonijiet naturali u dawk utilitarji tal-ħamrija.

B'mod partikulari, għandhom jissemmew oqsma għall-attività industrijali u ekonomika bħala 
funzjonijiet utilitarji tal-ħamrija (punt 3(a)): id-denominazzjoni "post ta' ħażna għall-materja 
prima" hija aktar adattata.

Emenda 2
ARTIKOLU 1, PARAGRAFU 2

2. Id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħamrija li tifforma s-saff tal-wiċċ ta' l-art 
tad-Dinja, bejn il-blat tal-qiegħ u l-wiċċ, bl-
esklużjoni ta' l-ilma tal-pjan kif definit fl-
Artikolu 2(2) tad-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 2000/60/KE.

2. Id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħamrija li tifforma s-saff tal-wiċċ ta' l-art 
tad-Dinja, bejn il-blat tal-qiegħ u l-wiċċ, bl-
esklużjoni ta' l-ilma tal-pjan, mogħdijiet ta' 
l-ilma u qigħan ta' l-ilma kif imsemmija fl-
Artikolu 2(2) tad-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 2000/60/KE.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni estiża tal-ħamrija li tibqa' nieżla sal-qiegħ tal-blat tmur 'il bogħod wisq.
Jagħmel aktar sens li l-ħarsien tal-ħamrija tkun relatata mal-funzjonalità aktar milli mal-post 
fejn tinsab, peress li l-użu tiegħu huwa l-bażi tal-miżuri li għandhom jittieħdu.
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Il-mogħdijiet ta’ l-ilma u l-qigħan ta' l-ilma huma diġà koperti bl-iskop tad-Direttiva Qafas 
dwar l-Ilma u għalhekk għandhom ikunu inklużi fil-klawżola ta' l-eċċezzjonijiet.

Emenda 3
ARTIKOLU 2 PUNT 2 A (ġdid)

(2a) Miżuri ta' mezzi ta' "risanament"
- għat-tneħħija jew it-tnaqqis ta' sustanzi 
kontaminanti (miżuri ta' 
dekontaminazzjoni),
- li fuq perjodu ta' żmien twil jipprevenu 
jew inaqqsu t-tixrid ta' sustanzi li jniġġsu 
(miżuri ta' salvagwardja).

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' "risanament" għandha tiġi stipula b'mod uniformi u, għal raġunijiet ta' 
proporzjonalità, għandha tinkludi l-miżuri ta' salvagwardja.

Emenda 4
ARTIKOLU 3

Fl-iżvilupp ta' politiki settorjali li x'aktar li 
jaggravaw jew itaffu l-proċessi tat-tħarbit 
tal-ħamrija, l-Istati Membri għandhom 
jidentifikaw, jiddeskrivu, u jevalwaw l-
impatti ta' daw il-politiki fuq dawn il-
proċessi, partikolarment fl-oqsma ta' l-
ippjanar ta' l-ispazji reġjonali u urbani, it-
trasport, l-agrikoltura, l-iżvilupp rurali, il-
kultivazzjoni tal-foresti, l-estrazzjoni tal-
materja prima, il-kummerċ u l-industrija, il-
politika dwar il-prodotti, it-turiżmu, it-tibdil 
fil-klima, l-ambjent, in-natura u l-pajsaġġ.

L-Istati Membri għandhom jippubblikaw 
dawk ir-riżultati.

Fl-iżvilupp ta' politiki settorjali li x'aktar li 
jaggravaw jew itaffu l-proċessi tat-tħarbit 
tal-ħamrija, l-Istati Membri għandhom iqisu
l-impatti ta' daw il-politiki fuq dawn il-
proċessi, partikolarment fl-oqsma ta' l-
ippjanar ta' l-ispazji reġjonali u urbani, it-
trasport, l-agrikoltura, l-iżvilupp rurali, il-
kultivazzjoni tal-foresti, l-estrazzjoni tal-
materja prima, il-kummerċ u l-industrija, il-
politika dwar il-prodotti, it-turiżmu, it-tibdil 
fil-klima, l-ambjent, in-natura u l-pajsaġġ.

Ġustifikazzjoni

Proċeduri formali u pubblikazzjonijiet addizzjonali minbarra l-istrateġiji eżistenti dwar 
assessjar ta’ l-ambjent (Direttiva 2001/42/KE) u l-assessjar ta’ l-effetti fuq l-ambjent 
(Direttiva 85/337/KEE) jeħtieġ ikunu evitati. Regoli astratti dwar il-protezzjoni tal-ħamrija 
m’għandhomx iqajjmu dubju dwar dispożizzjonijiet speċifiċi minn oqsma oħra tal-
leġiżlazzjoni.
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Ir-rekwiżiti ta’ rapurtar ma jipprovdu l-ebda valur miżjud u għalhekk għandhom jitħassru.

Emenda 5
ARTIKOLU 4

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe utent ta' l-art li l-azzjonijiet 
tiegħu jaffettwaw il-ħamrija b'mod li 
raġunevolment ikun previdibbli li b'mod 
sinifikanti sejjer itellef il-funzjonijiet tal-
ħamrija msemmija fl-Artikolu 1(1) ikollu l-
obbligu li jieħu l-prekawzjonijiet biex dawn 
l-effetti ħżiena jipprevenijom jew 
jimminimizzahom.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
legali u amministrattivi neċessarji, sabiex 
jiggarantixxu l-protezzjoni tal-funzjonijiet 
tal-ħamrija msemmija fl-Artikolu 1 (1). Biex 
jitwettqu r-rekwiżiti tal miżuri ta’ 
prekawzjoni, l-effetti negattivi fuq il-
ħamrija għandhom jiġu evitati jew 
jitnaqqsu. Miżuri ta' prekawzjoni huma 
dawk li huma proporzjonati, li jqisu l-
effiċjenza tagħhom fir-rigward ta' l-
ispejjeż, il-kapaċità teknika li jiġu 
implimentati u l-użu tal-ħamrija fil-preżent 
u fil-ġejjieni.
L-Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli għall-monitoraġġ ta’ dawn il-
miżuri.

Ġustifikazzjoni

Jidher li jagħmel sens li l-formulazzjoni tat-test tkun analoga ma' l-Artikolu 2 (1) tal-
Protokoll dwar il-ħarsien tal-ħamrija tal-Konvenzjoni dwar l-Alpi.

Il-miżuri ta’ prekawzjoni kontra effetti ħżiena fuq il-ħamrija għandhom ikunu attwabbli???? 
u proporzjonati, u għandhom jikkonsidraw użu tal-ħamrija fil-preżent u fil-ġejjieni.

Emenda 6
ARTIKOLU 6, PARAGRAFU 1, SUBPARAGRAFU 1

1. Fi żmien ħames snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni], l-Istati Membri, fil-livell li 
jkun f'loku, għandhom jidentifikaw iż-żoni 
fit-territorju nazzjonali tagħhom, minn hawn 
'il quddiem "iż-żoni f'riskju", fejn ikun 
hemm evidenza deċiżiva jew raġunijiet 
leġittimi għas-suspett li jkun(u) seħħ(ew), 
jew se jseħħ(u) fil-futur qarib, wieħed jew 
aktar mill-proċessi li ġejjin tat-tħarbit tal-
ħamrija:

1. Fi żmien tmien snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni], l-Istati Membri għandhom 
jidentifikaw iż-żoni fit-territorju nazzjonali 
tagħhom, minn hawn 'il quddiem "iż-żoni 
f'riskju", fejn ikun hemm evidenza deċiżiva 
jew raġunijiet leġittimi għas-suspett li 
jkun(u) seħħ(ew), jew se jseħħ(u) fil-futur 
qarib, wieħed jew aktar mill-proċessi li 
ġejjin tat-tħarbit tal-ħamrija:

(a) erożjoni mill-ilma jew ir-riħ;
(b) it-tnaqqis fil-materja organika kkawżat 

(a) erożjoni mill-ilma jew ir-riħ;
(b) it-tnaqqis fil-materja organika kkawżat 
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minn xejra 'l isfel kostanti fil-proporzjon 
organika fil-ħamrija, bl-esklużjoni ta' 
residwi mhux imħassra ta' pjanti u annimali, 
il-prodotti tad-dekompożizzjoni parzjali 
tagħhom, u l-bijomassa tal-ħamrija;
(c) il-kompattazzjoni permezz ta' żieda fid-
densità tal-massa u tnaqqis fil-porożità tal-
ħamrija;

(e) is-salinizzazzjoni permezz ta' 
akkumulazzjoni fil-ħamrija ta' mluħat 
solubbli;
(f) żerżiq minn ġnub l-għoljiet ikkawżat 
mill-moviment moderatament rapidu jew 
rapidu ta' mases ta' ħamrija u ġebel 'l isfel 
ma' pendil.

minn xejra 'l isfel kostanti fil-proporzjon 
organika fil-ħamrija, bl-esklużjoni ta' 
residwi mhux imħassra ta' pjanti u annimali, 
il-prodotti tad-dekompożizzjoni parzjali 
tagħhom, u l-bijomassa tal-ħamrija;
(c) il-kompattazzjoni permezz ta' żieda fid-
densità tal-massa u tnaqqis fil-porożità tal-
ħamrija;

(e) is-salinizzazzjoni permezz ta' 
akkumulazzjoni fil-ħamrija ta' mluħat 
solubbli;
(f) żerżiq minn ġnub l-għoljiet ikkawżat 
mill-moviment moderatament rapidu jew 
rapidu ta' mases ta' ħamrija u ġebel 'l isfel 
ma' pendil.

Iz-zoni fejn ikun sar tibdil fil-ħamrija u/jew 
jista' jsir fil-futur qarib minħabba waħda 
mir-raġunijiet imsemmija fl-ewwel 
subparagrafu ma jkunux ikkunsidrati zoni 
fir-riskju jekk l-attivitajiet imsemmija se 
jkunu jew kienu twettqu b’konformità ma’ 
l-Artikoli 4 u 5.

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' tmien snin huwa xieraq fuq il-bażi ta' esperjenzi b'direttivi oħra komparabbli.

It-terminu “fil-livell li jkun f’loku” huwa żejjed u għandu jitħassar.

Sabiex ikunu evitati kunflitti ta’ assessjar, huwa meħtieġ li jkun iċċarat li żona m’għandiex 
tkun klassifikata żona f’riskju jekk it-tħarbit tal-ħamrija ikun skond il-proviżjonijiet ta’ 
Artikoli 4 u 5. Inkella, pereżempju, zoni ta' estrazzjoni jkollhom jiġu kkunsidrati bħala "zoni f' 
riskju", għaliex bl-estrazzjoni ta' ħamrija u materja prima jkun seħħ "tnaqqis fis-sustanzi 
organiċi".  

Emenda 7
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 
jinkludi talanqas miri għat-tnaqqis tar-riskju, 

1. Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikoli 1(1), fir-rigward taż-żoni f'riskju 
kollha li jkunu ġew identifikati skond l-
Artikolu 6, l-Istati Membri għandhom ifasslu 
programm ta' miżuri li jkun jinkludi talanqas 
miri għat-tnaqqis tar-riskju, il-miżuri xierqa 
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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.

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.

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu programm ta' miżuri għaz-zoni f’riskju identifikati 
f'daqqa u mhux għaz-zoni f’riskju individwali, sabiex ir-riżorsi minimi jkunu kkonċentrati fuq 
perikli speċifiċi. Fil-każ ta' perikli inqas serji, il-monitoraġġ tar-riskju huwa suffiċjenti.

It-terminu “fil-livell li jkun f’loku” huwa żejjed u għandu jitħassar.

Emenda 8
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 4

4. Il-programm ta' miżuri għandu jitfassal fi 
żmien seba' snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni], u għandhom jiġu applikati 
mhux aktar tard minn tmien snin wara dik 
id-data.

4. Il-programm ta' miżuri għandu jitfassal fi 
żmien tnax-il sena minn [id-data tat-
traspożizzjoni], u għandhom jiġu applikati 
mhux aktar tard minn ħmistax-il sena wara 
dik id-data.

Il-programm ta' miżuri għandu jiġi 
ppubblikat u rivedut talanqas darba kull 
ħames snin.

Il-programm ta' miżuri għandu jiġi 
ppubblikat u rivedut talanqas darba kull 
għaxar snin.

Ġustifikazzjoni

Il-perjodi ta' żmien ta' tnax, ħmistax u għaxar snin rispettivament huma realistiċi fuq il-bażi 
ta' l-esperjenzi b'direttivi oħra komparabbli u jnaqqsu l-piż amministrattiv.

Emenda 9
ARTIKOLU 9

Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri xierqa u proporzjonati biex 
jillimitaw it-tqegħid ta' sustanzi perikolużi 
fuq il-ħamrija jew l-introduzzjoni tagħhom 
fiha, ħlief għal dawk li jiġu ddepożitati mill-
arja u dawk ikkawżati minn fenomeni 
naturali ta' karattru eċċezzjonali, inevitabbli 
u mhux reżistibbli, sabiex jevitaw l-

Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri xierqa u proporzjonati biex 
jillimitaw l-introduzzjoni intenzjonata jew 
mhux intenzjonata ta' sustanzi perikolużi fuq 
il-ħamrija jew fiha, ħlief għal dawk li jiġu 
ddepożitati mill-arja u dawk ikkawżati minn 
fenomeni naturali ta' karattru eċċezzjonali, 
inevitabbli u mhux reżistibbli, sabiex jevitaw 
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akkumulazzjoni li ttelleff il-funzjonijiet tal-
ħamrija jew twassal għal riskji sinifikanti 
għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent.

l-akkumulazzjoni li taffettwa il-funzjonijiet 
eżistenti tal-ħamrija bi ħsieb għal użu 
kurrenti jew futur jew twassal għal riskji 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew għall-
ambjent.

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' l-effetti li tikkawża l-introduzzjoni ta' sustanzi perikolużi fil-ħamrija għandhom jiġu 
kkunsidrati l-approċċ orjentat lejn il-funzjonalità u jkun irrispettat il-prinċipju ta' 
proporzjonalità.

Emenda 10
ARTIKOLU 9 PARAGRAFU 1 A (ġdid)

Impjanti awtorizzati b’konformità ma’:
- Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE ta' l-24 ta' 
Settembru 1996 dwar il-prevenzjoni u l-
kontroll integrat tat-tniġġis1,
- Direttiva 2006/12/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2006 
dwar l-iskart2 kif ukoll id-direttivi li ħarġu 
minnha (b'mod partikolari d-Direttiva tal-
Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta’ April 1999 
dwar il-landfill ta’ l-iskart3),
- Direttiva 2006/21/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 
2006 dwar l-immaniġġar ta’ skart mill-
industriji ta’ estrazzjoni4,
għandhom jissodisfaw l-obbligu li jittieħdu 
prekawzjonijiet kif stipulat fil-paragrafu 1 
billi tinżamm konformità mal-miżuri dwar 
il-prevenzjoni tal-kontaminazzjoni tal-
ħamrija fil-proċeduri ta' awtorizzazzjoni .  
--------------------------------------------
1ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26, kif emendat l-aħħar 
mir-Regolament (KE) 166/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 33, 4.2.2006, p.1).

ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9.

3 ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1.
4ĠU L 102, 11. 4.2006, p.15.
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Ġustifikazzjoni

L-attivitajiet li jiġu awtorizzati skond il-liġi ta' l-UE, li diġà tikkunsidra l-interessi tal-ħarsien 
tal-ħamrija, m'għandhomx jitpoġġew fid-dubju mid-direttiva dwar il-ħarsien tal-ħamrija.

Emenda 11
ARTIKOLU 10

1. L-Istati Membri, skond il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 11, għandhom 
jidentifikaw dawk is-siti fit-territorju 
nazzjonali tagħhom li jkun fihom il-
preżenza, ikkawżata mill-bniedem, ta' 
sustanzi perikolużi f'livell tali li Stati 
Membri jqisuh li jirrappreżenta riskji 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew 
għall-ambjent, minn hawn 'il quddiem "siti 
kontaminati".
Dak ir-riskju għandu jiġi evalwat bil-
kunsiderazzjoni ta' l-użu kurrenti ta' l-art u 
dak approvat għall-ġejjieni.

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
inventarju nazzjonali ta' siti kontaminati, 
minn hawn 'il quddiem "l-inventarju". L-
inventarju għandu jiġi ppubblikat u rivedut 
talanqas darba kull ħames snin.

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
inventarju nazzjonali ta' siti kontaminati, 
minn hawn 'il quddiem "l-inventarju". L-
inventarju għandu jiġi ppubblikat u rivedut 
talanqas darba kull ħames snin.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw skond il-proċedura ta' l-
Artikolu 11 (3) is-siti fit-territorju 
nazzjonali tagħhom fejn huwa neċessarju li 
tiġi mkejla l-konċentrazzjoni ta' sustanzi 
perikolużi minħabba attivitajiet tal-
bniedem, sabiex jiġi stabbilit jekk humiex 
ta’ periklu serju għas-saħħa tal-bniedem 
jew ta' l-ambjent, filwaqt li jitqies l-użu ta' 
l-art fil-preżent u dak għall-ġejjieni . Is-siti 
fejn ikun ġie kkonfermat periklu serju bħal 
dan, minn hawn ‘l quddiem jibdew jiġu 
deskritti bħala "siti kontaminati".

(Il-paragrafu 1, subparagrafu 1 u l-paragrafu 2 tat-test tal-Kummissjoni saru paragrafu 2 u 1 
rispettivament fl-emenda tal-Parlament. Il-paragrafu 2 fl-emenda tal-Parlament ġie mibdul.)

Ġustifikazzjoni

L-artikolu jista' jiġi kjarifikat bl-użu ta’ kliem aktar sempliċi li jqis il-ftuħ għall-perikli u l-użu 
ta' l-artijiet.

Emenda 12
ARTIKOLU 11, PARAGRAFU 1
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1. Kull Stat Membru għandu jinnomina 
awtorità kompetenti biex tkun responsabbli 
għall-identifikazzjoni tas-siti kontaminati.

1. Kull Stat Membru għandu jinnomina 
awtorità kompetenti biex tkun responsabbli 
għall-identifikazzjoni tas-siti kontaminati.
Jekk xieraq, l-awtorità kompetenti għandha 
tikkonsulta mal-partijiet interessati.

Ġustifikazzjoni

Il-partijiet interessati varji jistgħu jkunu kkonsultati, skond is-sitwazzjoni lokali, sabiex il-
proċess ta' identifikazzjoni ta' siti kkontaminati jkun organizzat għal aktar effiċenza.

Emenda 13
ARTIKOLU 11, PARAGRAFU 2, SUBPARAGRAFU 1

Fi żmien ħames snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni], l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom ikunu laħqu identifikaw il-lok 
talanqas ta' dawk is-siti li fihom ikunu qed 
isseħħu jew ikun seħħew fl-imgħoddi l-
attivitajiet li potenzjalment iniġġsu l-
ħamrija msemmija fl-Anness II.

Fi żmien ħames snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni], l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom ikunu laħqu identifikaw il-lok 
talanqas ta' dawk is-siti li fihom ikunu qed 
isseħħu jew ikun seħħew fl-imgħoddi l-
attivitajiet imsemmija fl-Anness II.

Ġustifikazzjoni

Il-klassifikazzjoni ta' setturi sħaħ ta' l-industrija bħala li potenzjalment jistgħu jniggsu tagħti 
isem ħażin.

Emenda 14
ARTIKOLU 11, PARAGRAFU 3, PARTI INTRODUTTORJA

3. F'konformità ma' l-iskeda li ġejja, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom ikejlu l-
livelli ta' konċentrazzjoni ta' sustanzi 
perikolużi fis-siti identifikati skond il-
paragrafu 2, u fejn il-livelli jkunu tali li 
jista' jkun hemm raġunijiet sostanzjali 
għall-fehma li jkunu jirrappreżentaw riskju 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew għall-
ambjent, għandha ssir evalwazzjoni tar-
riskju fil-post rigward dawk is-siti.

3. F'konformità ma' l-iskeda li ġejja, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jiddeterminaw, anki permezz ta' kejl ġdid 
jekk ikun meħtieġ, il-preżenza ta’sustanzi 
perikolużi fis-siti identifikati skond il-
paragrafu 2. Fejn ir-riżultati juru li jeżisti
riskju sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew 
għall-ambjent, filwaqt li jitqies l-użu 
kurrenti u l-użu approvat għall-ġejjieni ta’ 
l-art, għandha ssir evalwazzjoni tar-riskju 
fil-post rigward dawk is-siti.

Ġustifikazzjoni

Għandu jibqa' jkun hemm il-possibilità li, fejn meħtieġ, il-kejl li diġà jkun sar mill-
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awtoritajiet kompetenti jista’ jerġa’ jintuża. Din l-analiżi għandha ssir billi jitqies l-użu 
kurrenti u l-użu approvat għall-ġejjieni ta’ l-arti tar-riskju li tkun esposta għalih.

Emenda 15
ARTIKOLU 12, PARAGRAFU 1

1. Meta jkun se jinbigħ sit li fih tkun qed 
isseħħ attività li potenzjalment tniġġes
elenkata fl-Anness II, jew li fih, skond ir-
reġistri uffiċjali, bħalma huma reġistri 
nazzjonali, tkun seħħet fl-imgħoddi, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-proprjetarju 
tas-sit jew ix-xerrej prospettiv jagħmel 
disponibbli għall-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 11 kif ukoll għall-
parti l-oħra fit-tranżazzjoni rapport dwar il-
qagħda tal-ħamrija.

1. Meta jkun se jinbigħ sit, jew jinkera lil 
utent ġdid, li fih tkun qed isseħħ attività 
elenkata fl-Anness II, jew li fih, skond ir-
reġistri uffiċjali, bħalma huma reġistri 
nazzjonali, tkun seħħet fl-imgħoddi, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-proprjetarju 
tas-sit jagħmel disponibbli għall-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 11 kif 
ukoll għax-xerrej jew il-kerrej potenzjali
rapport dwar il-qagħda tal-ħamrija.

Ġustifikazzjoni

Huwa ta' interess mhux biss għax-xerrej prospettiv iżda anki għall-utent potenzjali, li jkun jaf 
jekk sit huwiex kontaminat jew le. Dan huwa importanti meta persuni jikru dar b'biċċa art 
magħha f'oqsma tad-djar li jkunu servew bħala art mitluqa użata għall-skopijiet 
industrijali?????. Klawżola bħal din tħeġġeġ biex it-tfassil ta’ inventarju ta' siti kontaminati 
jsir aktar malajr.

Emenda 16
ARTIKOLU 12, PARAGRAFU 2, SUBPARAGRAFU 1, PARTI INTRODUTTORJA

Ir-rapport dwar il-qagħda tal-ħamrija għandu 
jinħareġ minn korp awtorizzat jew minn 
persuna maħtura mill-Istat Membru. Għandu 
jinkludi d-dettalji li ġejjin:

Ir-rapport dwar il-qagħda tal-ħamrija għandu 
jkun vverifikat minn korp awtorizzat jew 
minn persuna maħtura mill-Istat Membru.
Għandu jinkludi talanqas id-dettalji li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Is-sidien ta' l-art għandhom ikunu jistgħu jwettqu l-analiżi tal-ħamrija tagħhom huma stess.
Madankollu, ir-riżultat ta' l-analiżi għandu dejjem jiġi vverifikat minn parti terza mhux 
preġudikata.

Emenda 17
ARTIKOLU 12, PARAGRAFU 2, PUNT (C)

(c) il-livelli ta' konċentrazzjoni li fihom ikun (c) il-livelli ta' konċentrazzjoni li fihom is-
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hemm raġunijiet suffiċjenti għall-fehma li
s-sustanzi perikolużi kkonċernati jkunu 
jirrappreżentaw riskju sinifikanti għas-saħħa 
tal-bniedem jew għall-ambjent.

sustanzi perikolużi kkonċernati jistgħu
jirrappreżentaw riskju sinifikanti għas-saħħa 
tal-bniedem jew għall-ambjent, filwaqt li 
jitqies l-użu ta' l-art fil-preżent u dak 
approvat għall-ġejjieni.

Ġustifikazzjoni

Kif stipulat fl-Artikolu 10(1), it-theddida lis-saħħa tal-bniedem u lill-ambjent trid tkun 
evalwata billi jitqiesu l-użu ta' l-art fil-preżent u dak fil-ġejjieni. L-istess għandu japplika 
għar-rapport dwar il-qagħda tal-ħamrija.

Emenda 18
ARTIKOLU 13, PARAGRAFU 2

2. It-tranġar għandu jikkonsisti f'azzjonijiet 
fuq il-ħamrija bil-għan tat-tneħħija, il-
kontroll, it-trażżin jew it-tnaqqis ta' 
kontaminanti b'tali mod li s-sit kontaminat, 
fil-qies ta' l-użu kurrenti u dak futur 
approvat tiegħu, ma jibqax jirrappreżenta 
riskju sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew 
għall-ambjent.

2. Ir-risanament għandu jikkonsisti 
f'azzjonijiet fuq il-ħamrija bil-għan tat-
tneħħija, il-kontroll, it-trażżin jew it-tnaqqis 
ta' kontaminanti, flimkien ma' miżuri ta’ 
salvagwardja, inkluż permezz ta’ l-irkupru 
naturali, b'tali mod li s-sit kontaminat, fil-
qies ta' l-użu kurrenti u dak futur approvat 
tiegħu, ma jibqax jirrappreżenta riskju 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew għall-
ambjent.

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' proporzjonalità, miżuri ta’ salvagwardja għall-ħarsien ta' sit għandhom 
ikunu rikonoxxuti b’mod espliċitu bħala parti mill-istrateġija nazzjonali. F'ħafna każijiet, ir-
risanament ta’ tniġġis tal-ħamrija li jkun ġej minn attivitajiet mill-passat ma jkunx possibbli 
fil-futur qarib. Il-miżuri ta' salvagwardja ma jistgħux ineħħu l-kontaminanti kollha, iżda jiġu 
eliminati r-riskji għas-saħħa tal-bniedem u ta’ l-ambjent.  

Emenda 19
ARTIKOLU 13, PARAGRAFU 3

3. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi adegwati biex jiffinanzjaw it-
tranġar tas-siti li għalihom, suġġett għall-
prinċipju li min iniġġes għandu jħallas, ma 
tkunx tista' tiġi identifikata l-persuna 
responsabbli għat-tniġġis, jew ma tkunx 
tista' tinżamm responsabbli skond il-liġi tal-
Komunità jew dik nazzjonali, jew ma tkunx 
tista' ssir responsabbli għal-ispejjeż tat-

3. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi adegwati biex jiffinanzjaw ir-
risanament tas-siti mniġġsa li għalihom, 
suġġett għall-prinċipju li min iniġġes għandu 
jħallas, ma tkunx tista' tiġi identifikata l-
persuna responsabbli għat-tniġġis, jew ma 
tkunx tista' tinżamm responsabbli skond il-
liġi tal-Komunità jew dik nazzjonali, jew ma 
tkunx tista' ssir responsabbli għal-ispejjeż 
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tranġar. tar-risanament. Mekkaniżmi eżistenti ta' 
ffinanzjar fl-Istati Membri għandhom 
jinżammu sakemm ikunu taw prova li 
huma ta’ benefiċċju.

Ġustifikazzjoni

Għandhom jibqgħu japplikaw "mekkaniżmi" li taw prova tal-validità tagħhom għall-
iffinanzjar tar-rimedjazzjoni ta' ħamrija "mingħajr proprjetarju" li jkollha kontaminazzjoni 
qadima .

Emenda 20
ARTIKOLU 14, PARAGRAFU 1, SUBPARAGRAFU 1

1. L-Istati Membri għandhom, fuq il-bażi ta' 
l-inventarju u fi żmien seba' snin minn [id-
data tat-traspożizzjoni], ifasslu Strateġija 
Nazzjonali għat-Tranġar, li jkunu jinkludu
talanqas il-miri tat-tranġar, 
prijoritizzazzjoni, bl-ewwel dawk is-siti li 
jirrappreżentaw riskju sinifikanti għas-saħħa 
tal-bniedem, kalendarju għall-
implimentazzjoni, u l-fondi allokati mill-
awtoritajiet responsabbli għad-deċiżjonijiet 
tal-baġit fl-Istati Membri skond il-proċeduri 
nazzjonali tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom, fuq il-bażi ta' 
l-inventarju u fi żmien disa’ snin minn [id-
data tat-traspożizzjoni], ifasslu Strateġija 
Nazzjonali għat-Tranġar, li tkun tinkludi
talanqas il-miri tar-risanament, 
prijoritizzazzjoni, bl-ewwel dawk is-siti li 
jirrappreżentaw riskju sinifikanti għas-saħħa 
tal-bniedem, kalendarju għall-
implimentazzjoni, u l-fondi allokati mill-
awtoritajiet responsabbli għad-deċiżjonijiet 
tal-baġit fl-Istati Membri skond il-proċeduri 
nazzjonali tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' seba' snin għat-tfassil ta' strateġija għar-risanament flimkien ma' l-evalwazzjoni 
tar-riskju huwa qasir wisq: perjodu ta' disa' snin huwa xieraq.

Emenda 21
ARTIKOLU 14, PARAGRAFU 2

2. L-Istrateġija Nazzjonali għat-Tranġar
għandha tiġi applikata u ppubblikata mhux 
aktar tard minn tmien snin wara [id-data tat-
traspożizzjoni]. Għandha tiġi riveduta 
talanqas darba kull ħames snin.

2. L-Istrateġija Nazzjonali għar-Risanament
għandha tiġi applikata u ppubblikata mhux 
aktar tard minn għaxar snin wara [id-data 
tat-traspożizzjoni]. Għandha tiġi riveduta 
talanqas darba kull għaxar snin.

Ġustifikazzjoni

Perjodu ta' għaxar snin għall-istrateġija ta' risanament, kif ukoll ir-reviżjoni relattiva kull 
għaxar snin, huma xierqa, meta wieħed iqis l-isforz involut.
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Emenda 22
ARTIKOLU 14 PARAGRAFU 2 A (ġdid)

2a. Is-siti fejn ikun sar ir-risanament 
għandhom jitneħħew mill-inventarju.

Ġustifikazzjoni

Huwa loġiku li kull sit jitneħħa mill-inventarju ladarba jkun tlesta r-risanament. L-inventarju 
għandu jiżviluppa u għandu jżomm l-għan tiegħu, li hu li jinkludi biss is-siti mniġġsa.

Emenda 23
ARTIKOLU 16, PARAGRAFU 1

1. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu t-
tagrħif li ġej għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni fi żmien tmien snin minn [id-
data tat-traspożizzjoni], u mbagħad kull 
ħames snin:

1. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu t-
tagrħif li ġej għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni fi żmien għaxar snin minn [id-
data tat-traspożizzjoni], u mbagħad kull 
għaxar snin:

(a) sommarju ta' l-inizjattivi meħuda skond 
l-Artikolu 5;

(a) sommarju ta' l-inizjattivi meħuda skond 
l-Artikolu 5;

(b) iż-żoni ta' riskju stabbiliti skond l-
Artikolu 6(1);

(b) iż-żoni ta' riskju stabbiliti skond l-
Artikolu 6(1);

(c) il-metodoloġija użata għall-
identifikazzjoni tar-riskji skond l-Artikolu 7;

(c) il-metodoloġija użata għall-
identifikazzjoni tar-riskji skond l-Artikolu 7;

(d) il-programmi ta' miżuri adottati skond l-
Artikolu 8, kif ukoll evalwazzjoni ta' l-
effiċjenza tal-miżuri għat-tnaqis tar-riskji u 
l-okkorrenza ta' proċessi tat-tħarbit tal-
ħamrija;

(d) il-programmi ta' miżuri adottati skond l-
Artikolu 8, kif ukoll evalwazzjoni ta' l-
effiċjenza tal-miżuri għat-tnaqis tar-riskji u 
l-okkorrenza ta' proċessi tat-tħarbit tal-
ħamrija;

(e) ir-riżultat ta' l-identifikazzjoni skond l-
Artikolu 11(2) u (3) u l-inventarju tas-siti 
kontaminati stabbilit skond l-
Artikolu 10(2);
(f) l-Istrateġija Nazzjonali għat-Tranġar
adottat skond l-Artikolu 14;

(e) l-Istrateġija Nazzjonali għat-Tranġar 
adottat skond l-Artikolu 14;

(g) sommarju ta' l-inizjattivi meħuda skond 
l-Artikolu 15 f'dak li għandu x'jaqsam mat-
tkattir tal-kuxjenza.

(f) sommarju ta' l-inizjattivi meħuda skond l-
Artikolu 15 f'dak li għandu x'jaqsam mat-
tkattir tal-kuxjenza.

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li tingħata skadenza itwal meta wieħed iqis l-isforz involut.



AD\683239MT.doc 17/18 PE 384.271v02-00

MT

L-obbligi tar-rappurtar imposti mill-Kummissjoni huma estensivi wisq. L-inventarju ta' siti 
mniġġsa (qabel punt (e)) huma fil-kompetenza ta' l-Istati Membri.

Emenda 24
ARTIKOLU 19, PARAGRAFU 4

4. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta' 
proċedura tiegħu.

4. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta' 
proċedura tiegħu. Dawn ir-regoli għandhom 
jippermettu lir-rappreżentanti tal-partijiet 
interessati jieħdu sehem fil-
ħidma/deliberazzjonijiet???? tal-Kumitat.
4a. Il-Kumitat għandu jikkonsulta l-
partijiet interessati mill-qasam ta' l-
ekonomija u l-għaqdiet ta' l-ambjent li 
huma milquta.

Ġustifikazzjoni

Proċedura trasparenti, demokratika u effettiva għandha ssir bil-parteċipazzjoni tal-partijiet 
interessati kollha.

Emenda 25
ANNESS II, TITOLU

Lista ta' attivitajiet b'potenzjal ta' tniġġis 
tal-ħamrija

Lista ta' attivitajiet għall-iskop tal-Kapitolu 
III

Ġustifikazzjoni

Il-klassifikazzjoni ta' setturi sħaħ ta' l-industrija bħala li potenzjalment jistgħu jniggsu tagħti 
isem ħażin.

Emenda 26
ANNESS II PUNT 1

1. Stabbilimenti fejn ikunu jew kienu 
preżenti sustanzi perikolużi fi kwantitajiet 
daqs jew aktar minn dawk indikati fil-
Partijiet 1 u 2, il-kolonna 2, ta' l-Anness I 
għad-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE 
(Seveso).

1. Stabbilimenti li huma koperti mill-
Partijiet 1 u 2, il-kolonna 2, ta' l-Anness I 
għad-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE 
(Seveso).
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Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li din id-direttiva tikkonċentra fuq l-impjanti li bħalissa jaqgħu taħt id-
direttiva ta' Seveso, u dinil-lista għandha tkun ibbażata biss fuq kriterji preċiżi u ċari.
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