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Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 20
PREMESSA 1

(1) It-tniġġis kimiku ta’ l-ilma tal-wiċċ huwa 
ta’ theddida għall-ambjent akkwatiku 
b’effetti bħalma huma t-tossiċità akuta u 
kronika ta' l-organiżmi akkwatiċi, l-
akkumulazzjoni fl-ekosistema u telf ta’ l-
ambjent naturali u l-bijodiversità, kif ukoll 
theddidiet għas-saħħa tal-bniedem.

(1) It-tniġġis kimiku ta’ l-ilma tal-wiċċ huwa 
ta’ theddida għall-ambjent akkwatiku 
b’effetti bħalma huma t-tossiċità akuta u 
kronika ta' l-organiżmi akkwatiċi, l-
akkumulazzjoni fl-ekosistema u t-telf ta’ l-
ambjenti naturali u l-bijodiversità, kif ukoll 
theddidiet għas-saħħa tal-bniedem. Bħala 
kwistjoni prijoritarja, il-kawżi tat-tniġġis 
għandhom ikunu identifikati u indirizzati 
f'ras il-għajn, bl-aktar mod effettiv kemm 
mil-lat ekonomiku u kemm mil-lat
ambjentali.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Din il-premessa tirrifletti lill-Premessa 11 tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma u l-ħtieġa li t-
tniġġis ikun indirizzat f'ras il-għajn, skond il-prinċipju ta' min iniġġes iħallas, il-prinċipju ta' 
prekawzjoni u l-prinċipju ta' prevenzjoni.

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 21
Premessa 2 A (ġdida)

(2a) L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw il-miżuri meħtieġa skond l-
Artikolu 16(1) u (8) tad-Direttiva 
2000/60/KE bil-għan li jitnaqqas b'mod 
progressiv it-tniġġis li jkun ġej mis-sustanzi 
prijoritarji u li jitwaqqfu jew jitneħħew ftit 
ftit l-emissjonijiet, it-tnixxija u t-telf ta’ 
sustanzi prijoritarji perikolużi; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun iċċarat li l-proposta hija direttiva mnissla mid-WFD u għalhekk (bħal fid-WFD) l-
Istati Membri m’għandhiex tkun mitluba tieħu miżuri li jiġu jqumu spejjeż esaġerati jew li 
teknikament m'humiex fattibbli sabiex jintlaħaq l-objettivi tal-proposta.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 22
PREMESSA 4
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(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 numru kbir ta’ atti 
Komunitarji mis-sena 2000 'l hawn 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 lill-
implimentazzjoni u r-reviżjoni ta’ l-
istrumenti eżistenti iktar milli biex jiġu 
stabbiliti kontrolli ġodda li jistgħu 
jirduppjaw dawk eżistenti. Jekk il-
konformità ma’ l-istandards tal-kwalità 
ambjentali tista’ tintlaħaq biss permezz ta’ 
restrizzjonijiet fuq l-użu jew billi jkunu 
pprojbiti sustanzi individwali, miżuri bħal 
dawn għandhom ikunu implimentati 
permezz ta’ atti legali Komunitarji eżistenti 
jew ġodda, b’mod partikulari fil-kuntest 
tar-Regolament (KE) No 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ 
Diċembru 2006 rigward ir-Reġistrazzjoni, l-
Evalwazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-
Restrizzjoni tas-Sustanzi Kimiċi (REACH), 
li tistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-
Kimiċi, li temenda d-Direttiva 1999/45/KE 
u li tirrevoka r-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru 1488/94 kif ukoll id-Direttiva 
tal-Kunsill 76/769/KEE u d-Direttivi tal-
Kummissjoni 91/155/KEE, 93/67/KEE, 
93/105/KE u 2000/21/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jkunu ggarantiti kundizzjonijiet kompetittivi uniformi f’dak li għandu x’jaqsam ma' l-
ippostjar ta’ l-impjanti, u għal raġunijiet ta’ kompetenza, restrizzjonijiet legali dwar l-użu ta’ 
kimiċi jew projbizzjonijiet ta’ sustanzi jistgħu jiddaħħlu biss taħt il-liġi Komunitarja. Il-
konformità ma’ l-istandards tal-kwalità ambjentali fil-qasam ta’ dak li jintefa’ b’mod imxerred 
għal ġo kotra ta’ ilmijiet ma tistax tkun iggarantita permezz ta’ miżuri ta’ kontroll nazzjonali. 
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Emenda mressqa minn</Amend> Margrete Auken

Emenda 23
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 numru kbir ta’ atti 
Komunitarji mis-sena 2000 ‘l hawn 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, fil-medda l-qasira ta’ żmien, 
għandha tingħata prijorità lill-
implimentazzjoni u r-reviżjoni ta’ l-
istrumenti eżistenti iktar milli biex jiġu 
stabbiliti kontrolli ġodda li jistgħu 
jirduppjaw dawk eżistenti. Madanakollu, 
wara t-trasmissjoni tal-pjanijiet għall-
immaniġġjar tal-baċin tax-xmajjar li ħarġu 
l-Istati Membri skond l-Artikolu 13 tad-
Direttiva 2000/60/KE, inkluż il-programm 
ta’ miżuri stabbiliti skond l-Artikolu 11 ta’ 
dik id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha 
tevalwa jekk l-implimentazzjoni u r-
reviżjoni ta’ strumenti li diġà jeżistu kinux 
jilħqu għal kollox l-objettivi tad-Direttiva 
2000/60/KE, jew jekk hemmx il-ħtieġa ta’ 
azzjoni speċifika skond din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni ddeċidiet li tinjora l-obbligi tagħha taħt id-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma, li 
titlob li jsiru proposti għal miżuri għall-kontroll ta’ l-emissjonijiet sa tmiem is-sena 2003. 
Filwaqt li strumenti oħra Komunitarji jistgħu tassew jilħqu l-istess objettiv, jeħtieġ li ssir 
evalwazzjoni fuq il-bażi tal-programm ta’ miżuri mressqa mill-Istati Membri dwar jekk il-miżuri 
skond strumenti legali oħra humiex suffiċjenti biex jintlaħqu l-objettivi tad-Direttiva ta’ Qafas 
dwar l-Ilma.

Emenda mressqa minn Jan Mulder u Jules Maaten

Emenda 24
PREMESSA 4 A (ġdida)
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(4a) Id-Direttiva 2000/60/KE tinkludi fl-
Artikolu 11(2) u fil-Parti B ta' l-Anness VI 
dwar il-programm tal-miżuri, lista mhix 
eżawrenti ta' miżuri supplimentari li l-Istati 
Membri jistgħu jagħżlu li jadottaw bħala 
parti mill-programm ta' miżuri, inter alia:
- strumenti leġiżlattivi,
- strumenti amministrattivi, u
- ftehimiet innegozzjati għall-ħarsien ta' l-
ambjent

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-istrumenti legali, anke l-miżuri "supplimentari" kif deskritti fl-Artikolu 11, paragrafu 
4 u fil-parti B ta' l-Anness VI tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma (2000/60/KE) għandhom 
jissemmew bħala soluzzjonijiet possibbli fil-każ li l-istandards jinqabżu spiss, peress li miżuri 
aktar volontarji u ta' aktar stimulu spiss huma aktar effettivi minn approċċ strettament legali. 
Dan għandu jgħin biex tiżdied il-bażi komuni għad-direttiva bħala tali, u għall-leġiżlazzjoni 
ambjentali b'mod ġenerali. 

Emenda mressqa minn Péter Olajos

Emenda 26
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-
Direttiva 2000/60/KE.

(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 iktar 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 
baċin ta’ xmara skond l-Artikolu 11 tad-
Direttiva 2000/60/KE, filwaqt li fejn hu 
xieraq ikun applikat l-Artikolu 10 tad-
Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE ta’ l-24 ta’ 
Settembru 1996 rigward il-prevenzjoni u l-
kontroll integrati tat-tniġġis1.
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___________________________________
1 ĠU L 257, 10.10.1996, p 26.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħmilha ċara li l-Istati Membri għandhom japplikaw ir-rekwiżit tad-Direttiva ta’ 
l-IPPC, sabiex jinsistu fuq kontrolli aktar stretti ta’ l-emissjonijiet lil hemm mill-aħjar tekniki 
disponibbli fejn dan ikun meħtieġ biex ikunu ssodisfati l-istandards tal-kwalità ambjentali.

Emenda mressqa minn Christa Klaß

Emenda 27
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-
Direttiva 2000/60/KE.

(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 iktar 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 
baċin ta’ xmara skond l-Artikolu 11 tad-
Direttiva 2000/60/KE. F’dak ir-rigward, l-
Istati Membri għandhom japplikaw l-
Artikolu 10 tad-Direttiva 2000/60/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħmilha ċara li l-hekk imsejjaħ approċċ ikkombinat (criterji dwar l-emissjonijiet 
u t-tnixxija) għandu jintuża bħala komponent ċentrali tad-Direttiva ta’ Qafas ta’ l-UE dwar l-
Ilma.

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 28
PREMESSA 5
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(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-
Direttiva 2000/60/KE.

(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 iktar proporzjonat għall-
Istati Membri jekk jinkludu, fejn meħtieġ, 
flimkien ma’ l-implimentazzjoni ta’ 
leġiżlazzjoni Komunitarja eżistenti oħra, 
miżuri ta’ kontroll xierqa skond l-Artikolu 
10 tad-Direttiva 2000/60/KE fil-programm 
ta' miżuri li għandhom jiġu żviluppati għal 
kull baċin ta’ xmara skond l-Artikolu 11
tad-Direttiva 2000/60/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hi maħsuba biex ma jiddgħajjifx ir-rekwiżit mill-Artikolu 10 tad-direttiva ta' qafas 
dwar l-ilma, li jitlob aktar kontroll stretti fuq l-emissjonijiet lilhinn mill-aħjar tekniki 
disponbibbli meta dan ikun neċessarju biex ikun konformi ma’ l-istandards tal-kwalità 
ambjentali.

Emenda mressqa minn Robert Sturdy

Emenda 29
PREMESSA 6

(6) Id-Deċiżjoni Nru 2455/2001/KE tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ta’ l-20 ta’ 
Novembru 2001 li tistabbilixxi l-lista 
ta’sustanzi prijoritarji fil-qasam tal-politika 
ta’ l-ilma u li temenda d-Direttiva 
2000/60/KE tistabbilixxi l-ewwel lista ta’ 33 
sustanza jew grupp ta’ sustanzi li ġew 
ipprijoritizzati għall-azzjoni fuq livell 
Komunitarju. Fost dawk is-sustanzi 
prijoritarji, ċerti sustanzi ġew identifikati 
bħala sustanzi ta’ ħsara prijoritarji li l-
emissjonijiet, il-ħruġ u t-telf tagħhom huma 
suġġetti għal waqfien gradwali jew tmiem 
immedjat. Xi sustanzi kienu qegħdin jiġu 
analizzati u għandhom jiġu kklassifikati.

(6) Id-Deċiżjoni Nru 2455/2001/KE tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ta’ l-20 ta’ 
Novembru 2001 li tistabbilixxi l-lista 
ta’sustanzi prijoritarji fil-qasam tal-politika 
ta’ l-ilma u li temenda d-Direttiva 
2000/60/KE tistabbilixxi l-ewwel lista ta’ 33 
sustanza jew grupp ta’ sustanzi li ġew 
ipprijoritizzati għall-azzjoni fuq livell 
Komunitarju. Fost dawk is-sustanzi 
prijoritarji, ċerti sustanzi ġew identifikati 
bħala sustanzi ta’ ħsara prijoritarji li huma 
suġġetti għall-waqfien gradwali jew il-
waqfien għal kollox ta’ l-emissjonijiet, it-
tnixxijiet u t-telf. Madanakollu, għas-
sustanzi li jeżistu b’mod naturali jew li 
jinħolqu permezz ta’ proċessi naturali, il-
waqfien għal kollox b’mod gradwali ta’ 
emissjonijiet, tnixxijiet u telf mill-għejun 
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kollha potenzjali huwa impossibbli. Xi 
sustanzi kienu qegħdin jiġu riveduti u 
għandhom jiġu kklassifikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li ma jingħatawx impenji li jkun impossibbli li jinżammu. Għal xi sustanzi li 
jeżistu b’mod naturali il-waqfien tagħhom għal kollox m’huwiex possibbli. 

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 30
PREMESSA 6

(6) Id-Deċiżjoni Nru 2455/2001/KE tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ta’ l-20 ta’ 
Novembru 2001 li tistabbilixxi l-lista 
ta’sustanzi prijoritarji fil-qasam tal-politika 
ta’ l-ilma u li temenda d-Direttiva 
2000/60/KE tistabbilixxi l-ewwel lista ta’ 33 
sustanza jew grupp ta’ sustanzi li ġew 
ipprijoritizzati għall-azzjoni fuq livell 
Komunitarju. Fost dawk is-sustanzi 
prijoritarji, ċerti sustanzi ġew identifikati 
bħala sustanzi ta’ ħsara prijoritarji li l-
emissjonijiet, il-ħruġ u t-telf tagħhom huma 
suġġetti għal waqfien gradwali jew tmiem 
immedjat. Xi sustanzi kienu qegħdin jiġu
analizzati u għandhom jiġu kklassifikati.

(6) Id-Deċiżjoni Nru 2455/2001/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ 
Novembru 2001 li tistabbilixxi l-lista 
ta’sustanzi prijoritarji fil-qasam tal-politika 
ta’ l-ilma u li temenda d-Direttiva 
2000/60/KE tistabbilixxi l-ewwel lista ta’ 33 
sustanza jew grupp ta’ sustanzi li ġew 
ipprijoritizzati għall-azzjoni fuq livell 
Komunitarju. Fost dawk is-sustanzi 
prijoritarji, ċerti sustanzi ġew identifikati 
bħala sustanzi ta’ ħsara prijoritarji li huma 
suġġetti għall-waqfien gradwali jew il-
waqfien għal kollox ta’ l-emissjonijiet, it-
tnixxijiet u t-telf. Xi sustanzi kienu qegħdin 
jiġu riveduti u għandhom jiġu kklassifikati. 
Sustanzi oħra għandhom ikunu miżjuda 
mal-lista tas-sustanzi prijoritarji biex 
jintlaħqu l-objettivi tad-Direttiva 
2000/60/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher ċar mill-kliem stess ta’ l-Artikolu 16(8) tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma, li jirreferi 
għal lista “inizjali” ta’ sustanzi prijoritarji, u mid-Deċiżjoni Nru 2455/2001/KE, li titlob li ssir 
żieda progressiva ta' aktar sustanzi mal-lista, li l-lista “inizjali” kienet biss il-bidu u li aktar 
sustanzi għandhom ikunu miżjuda biex jintlaħqu l-objettivi tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma.
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Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 31
PREMESSA 6 A (ġdida)

(6) Għas-sustanzi li jeżistu b’mod naturali 
jew li jinħolqu permezz ta’ proċessi 
naturali, bħal m’hum l-kadmju, il-
merkurju u l-idrokarbonji poliaromatiċi, il-
waqfien għal kollox b’mod gradwali ta’ 
emissjonijiet, tnixxijiet u telf mill-għejun 
kollha potenzjali huwa impossibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Deċiżjoni 2455/2001/KE, li stabbiliet il-lista ta’ Sustanzi Prijoritarji, kien fiha premessi 
importanti li ma kinux trasferiti għad-WFD meta s-sustanzi tal-Lista Prijoritarja kienu miżjuda 
bħala l-Anness X. Il-premessa addizzjonali proposta twassal lid-Deċiżjoni l-għan tal-Premessa 
4, emenda tal-Parlament Ewropew, u tkun twettaq din l-intenzjoni.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 32
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 
għall-ħarsien kontra l-espożizzjoni fil-qosor.

(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. 
Huwa wkoll post fejn jitwettqu 
perjodikament operazzjonijiet ta’ rimi ta’ 
skart. Sabiex ikun żgurat li l-ambjent 
akkwatiku u s-saħħa tal-bniedem ikunu 
mħarsa b’mod xieraq, għandhom jiġu 
stabbiliti standards tal-kwalità ta’ medja 
annwali fuq livell li jipprovdi ħarsien kontra 
l-espożizzjoni fit-tul, u għandhom jiġu 
stabbiliti konċentrazzjonijiet massimi 
permissibbli għall-ħarsien kontra l-
espożizzjoni għal żmien qasir.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva ta' Qafas dwar l-Iskart (2005/0281 (COD)) tispeċifika fl-Anness I (D4, D6. D7. 
D11) li l-operazzjonijiet tar-rimi ta’ skart isiru wkoll fl-ambjent akkwatiku. Operazzjonijiet bħal 
dawn m’humiex dejjem mingħajr impatt fuq l-istat ta’ l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem.

Emenda mressqa minn Dimitrios Papadimoulis

Emenda 33
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-ilma tal-wiċċ donnu jipprovdi bażi 
suffiċjenti biex ikun żgurat ħarsien 
komprensiv u kontroll tat-tniġġis effettiv, il-
valuri ta' l-EQS li għandhom jiġu stabbiliti 
għandhom ikunu limitati għall-ilma tal-
wiċċ biss. Madankollu, fir-rigward tal-
hexachlorobenzene, l-hexachlorobutadien 
u l-merkurju, mhuwiex possibbli li jkun 
assigurat ħarsien kontra l-effetti indiretti u 
avvelenament sekondarju b’sempliċi EQS 
għall-ilma tal-wiċċ fuq livell Komunitarju. 
Għalhekk, f’dawk il-każijiet, għandhom 
jitniedu l-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 

(10) Sabiex ikun żgurat ħarsien komprensiv 
u kontroll tat-tniġġis effettiv, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
kompożizzjoni ta’ l-ilma tal-wiċċ, tas-
sediment u tal-bijota tagħhom tikkonforma 
ma’ l-EQS kif stipolat fil-partijiet A u B ta’ 
l-Anness I. Madanakollu, sabiex l-Istati 
Membri jistgħu jkollhom il-flessibilità, il-
monitoraġġ tas-sustanzi fl-Anness I jista’ 
jsir fis-sediment jew fil-bijota minflok ma 
jsir fl-ilma jekk l-Istati Membri jidhrilhom 
li hu meħtieġ u xieraq, biex 
jikkumplementaw l-EQS stipolati fuq livell 
Komunitarju. Flimkien ma’ dan, peress li s-
sediment u l-bijota jibqgħu matriċi 
importanti għall-monitoraġġ ta’ ċerti 
sustanzi mill-Istati Membri 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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tiżdiedx.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika li l-valuri ta’ l-EQS għandhom jiġu stabbiliti għal dik il-matriċi fejn 
jgħixu l-aktar organiżmi sensittivi: għall-ilma jekk huma organiżmi ħajjin ta' l-ilma li huma l-
aktar sensittiva; għas-sediment jekk huma organiżmi ħajjin tas-sediment li huma l-aktar 
sensittivi, u għall-bijota jekk huma, pereżempju, mammiferi jew bnedmin li permezz t' 
avvelenament sekondarju huma l-aktar sensittivi. 

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 34
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-ilma tal-wiċċ donnu jipprovdi 
bażi suffiċjenti biex ikun żgurat ħarsien 
komprensiv u kontroll tat-tniġġis effettiv, il-
valuri ta' l-EQS li għandhom jiġu stabbiliti 
għandhom ikunu limitati għall-ilma tal-wiċċ 
biss. Madankollu, fir-rigward tal-
hexachlorobenzene, l-hexachlorobutadien u 
l-merkurju, mhuwiex possibbli li jkun 
assigurat ħarsien kontra l-effetti indiretti u 
avvelenament sekondarju b’sempliċi EQS 
għall-ilma tal-wiċċ fuq livell Komunitarju. 
Għalhekk, f’dawk il-każijiet, għandhom 
jitniedu l-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 

(10) Fin-nuqqas ta’ tagħrif estensiv u ta’ min 
joqgħod fuqu dwar il-konċentrazzjonijiet ta’ 
sustanzi prijoritarji fil-bijota u s-sedimenti 
fil-qiegħ tal-widien tax-xmajjar u f'depożiti 
ta' ilma kemm dawk imdawra bl-art u 
kemm dawk fil-baħar fuq livell 
Komunitarju u fid-dawl tal-fatt li t-tagħrif 
dwar l-ilma tal-wiċċ donnu jipprovdi bażi 
suffiċjenti biex ikun żgurat ħarsien 
komprensiv u kontroll tat-tniġġis effettiv, l-
istabbiliment tal-valuri ta' l-EQS, f’dan l-
istadju, għandu jkun limitat għall-ilma tal-
wiċċ biss. Madankollu, fir-rigward tal-
hexachlorobenzene, l-hexachlorobutadien u 
l-merkurju, mhuwiex possibbli li jkun 
assigurat ħarsien kontra l-effetti indiretti u l-
avvelenament sekondarju b’sempliċi EQS 
għall-ilma tal-wiċċ fuq livell Komunitarju. 
Għalhekk, f’dawk il-każijiet, għandhom jiġu 
stabbiliti l-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 
jistgħu jkollhom il-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 
jikkumplementaw l-EQS stipolati fuq livell 
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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.

Komunitarju. Flimkien ma’ dan, peress li s-
sediment u l-bijota jibqgħu matriċi 
importanti għall-monitoraġġ ta’ ċerti 
sustanzi mill-Istati Membri 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.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-eżistenza ta’ tipi ġenetiċi ta’ depożiti li nstabu f’ambjenti sedimentarji varji tindika l-
kumplessità, in-naturi, il-mogħdijiet u dinamiċi differenti ta' l-accumulazzjoni ta' depożiti u 
sustanzi tossiċi li jinsabu fihom, inklużi s-sustanzi prijoritarji.

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 35
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-ilma tal-wiċċ donnu jipprovdi 
bażi suffiċjenti biex ikun żgurat ħarsien 
komprensiv u kontroll tat-tniġġis effettiv, il-
valuri ta' l-EQS li għandhom jiġu stabbiliti 
għandhom ikunu limitati għall-ilma tal-wiċċ 
biss. Madankollu, fir-rigward tal-
hexachlorobenzene, l-hexachlorobutadien u 
l-merkurju, mhuwiex possibbli li jkun 
assigurat ħarsien kontra l-effetti indiretti u 
avvelenament sekondarju b’sempliċi EQS 
għall-ilma tal-wiċċ fuq livell Komunitarju. 
Għalhekk, f’dawk il-każijiet, għandhom 
jitniedu l-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 

(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-ilma tal-wiċċ donnu jipprovdi 
bażi suffiċjenti biex ikun żgurat ħarsien 
komprensiv u kontroll tat-tniġġis effettiv, l-
istabbiliment tal-valuri ta' l-EQS, f’dan l-
istadju, għandu jkun limitat għall-ilma tal-
wiċċ biss. Madankollu, fir-rigward tal-
hexachlorobenzene, l-hexachlorobutadien u 
l-merkurju, mhuwiex possibbli li jkun 
assigurat ħarsien kontra l-effetti indiretti u l-
avvelenament sekondarju b’sempliċi EQS 
għall-ilma tal-wiċċ fuq livell Komunitarju. 
Għalhekk, f’dawk il-każijiet, għandhom jiġi 
stabbiliti l-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 
jistgħu jkollhom il-flessibilità skond l-
istrateġija ta’ monitoraġġ tagħhom. Barra 
minn hekk, għandhom ikunu l-Istati Membri 
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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.

li jistipolaw EQS għas-sediment u l-bijota 
fejn hu meħtieġ u xieraq, biex 
jikkumplementaw l-EQS stipolati fuq livell 
Komunitarju. Flimkien ma’ dan, peress li s-
sediment u l-bijota jibqgħu matriċi 
importanti għall-monitoraġġ ta’ ċerti 
sustanzi mill-Istati Membri 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. Sabiex ikunu jistgħu jagħmlu dan, 
l-Istati Membri għandhom jagħmlu l-
monitoraġġ tas-sustanzi prijoritarji fil-
bijota u s-sedimenti u jikkomunikaw ir-
riżultati lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni 
għandha tipproponi EQS għall-bijota u s-
sediment skond l-Artikolu 16(7) tad-
Direttiva 2000/60/KE fuq il-bażi ta’ l-
informazzjoni pprovduta mill-Istati 
Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligu fuq l-Istati Membri li jiżguraw li l-livelli eżistenti fil-bijota u s-sediment ma jiżdidux 
isir kliem fil-vojto jekk ma jkunx hemm obbligi konkreti ta' monitoraġġ. L-Istati Membri 
għandhom jagħmlu monitoraġġ fuq il-bijota u s-sedimenti, li min-naħa tiegħu għandu jifforma l-
bażi għall-azzjoni Komunitarja dwar l-istandards tal-kwalità kif hemm mitlub fid-Direttiva ta’ 
Qafas dwar l-Ilma. 

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber

Emenda 36
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-ilma tal-wiċċ donnu jipprovdi 
bażi suffiċjenti biex ikun żgurat ħarsien 
komprensiv u kontroll tat-tniġġis effettiv, il-
valuri ta' l-EQS li għandhom jiġu stabbiliti 
għandhom ikunu limitati għall-ilma tal-wiċċ 
biss. Madankollu, fir-rigward tal-

(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-ilma tal-wiċċ donnu jipprovdi 
bażi suffiċjenti biex ikun żgurat ħarsien 
komprensiv u kontroll tat-tniġġis effettiv, l-
istabbiliment tal-valuri ta' l-EQS, f’dan l-
istadju, għandu jkun limitat għall-ilma tal-
wiċċ biss. Madankollu, fir-rigward tal-
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hexachlorobenzene, l-hexachlorobutadien u 
l-merkurju, mhuwiex possibbli li jkun 
assigurat ħarsien kontra l-effetti indiretti u 
avvelenament sekondarju b’sempliċi EQS 
għall-ilma tal-wiċċ fuq livell Komunitarju. 
Għalhekk, f’dawk il-każijiet, għandhom 
jitniedu l-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.

hexachlorobenzene, l-hexachlorobutadien u 
l-merkurju, mhuwiex possibbli li jkun 
assigurat ħarsien kontra l-effetti indiretti u l-
avvelenament sekondarju b’sempliċi EQS
għall-ilma tal-wiċċ fuq livell Komunitarju. 
Għalhekk, f’dawk il-każijiet, għandhom jiġu 
stabbiliti l-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 
jistgħu jkollhom il-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 
jikkumplementaw l-EQS stipolati fuq livell 
Komunitarju. Flimkien ma’ dan, is-sediment 
u l-bijota jibqgħu matriċi importanti għall-
immoniterjar ta’ sustanzi b’potenzjal 
sinjifikanti ta’ akkumulazzjoni u li kontra
l-effett indirett tagħhom l-EQS għall-ilma 
tal-wiċċ bħalissa ma joffru l-ebda 
protezzjoni.  Monitoraġġ bħal dan għandu 
jsir sabiex jitmexxew ‘il quddiem id-
diskussjonijiet tekniċi u xjentifiċi, u sabiex 
tkun stabbilita linja ta' bażi għal xogħol 
futur fuq l-EQS fil-bijota u s-sediment 
għas-sustanzi mmonitorjati, fejn dan ikun 
ippruvat li hu meħtieġ. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sitt sentenza tar-Reċitazzjoni 10 u l-Artikolu 2(2) tal-proposta tal-Kummissjoni m’humiex 
konsistenti mad-dikjarazzjoni ċara magħmula fl-ewwel sentenza tal-Premessa 10 bir-riżultat li l-
ebda informazzjoni estensiva u affidabbli rigward il-konċentrazzjonijiet tas-sustanzi prijoritarji 
fil-bijota u fis-sediment m’hi disponibbli f'livell Komunitarju: minn banda waħda, m’hemmx 
standards tal-kwalità stabbiliti għall-bijota u s-sedimenti, minħabba nuqqas ta’ dejta, filwaqt li 
mill-banda l-oħra standards oħra tal-kwalità għal kotra ta’ ilmijiet tal-wiċċ huma applikati 
b’mod effettiv għall-bijota u s-sediment, hu x’inhu l-kuntest aktar wiesa’.
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Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 37
PREMESSA 11

(11) Fil-każ taċ-ċomb, in-nikil u l-
kompożizzjonijiet tagħhom, għadhom ma 
ġewx konklużi d-diskussjonijiet dwar l-
evalwazzjoni tar-riskju fi ħdan l-Uffiċċju 
Ewropew tal-Kimika (European Chemicals 
Bureau) / iċ-Ċentru Konġunt ta’ Riċerka 
(Joint Research Centre), u għalhekk, 
mhuwiex possibbli li jkunu stipolati 
standards ta' kwalità definittivi għal dawk 
l-elementi. Għalhekk, huwa xieraq li jkun 
indikat il-karattru provviżorju tagħhom.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għall-istandards tal-kwalità hi diġà tliet snin tard. Huwa 
inaċċettabbli li l-istabbiliment ta’ l-istandards tal-kwalità jkun pospost jerġa’ aktar, iżjed u iżjed 
meta l-Kummissjoni kienet diġà pproponiet valuri f'abbozzi tal-proposta. 

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 38
PREMESSA 13

(13) Jista’ jkun possibbli li l-EQS ma 
jistgħux jintlaħqu viċin il-ħruġ minn sorsi 
individwali minħabba li l-
konċentrazzjonijiet ta’ kontaminanti fil-
ħruġ normalment ikunu ogħla mill-
konċentrazzjonijiet ambjentali fl-ilma. 
Għalhekk, l-Istati Membri għandhom 
ikollhom il-possibilità li jqisu dan il-fatt 
meta tkun qed tiġi vverifikata l-konformità 
ma’ l-EQS billi tkun identifikata żona 
tranżitorja ta’ qbiż għal kull ħruġ rilevanti. 
Sabiex ikun żgurat li dawk iż-żoni huma 
limitati, l-Artikolu 10 tad-Direttiva 
2000/60/KE u dispożizzjonijiet oħra 
rilevanti tal-liġi Komunitarja għandhom 
japplikaw għall-identifikazzjoni tagħhom. 
Peress li żviluppi fit-tekniki għat-trattament 

imħassra
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u l-innovazzjoni teknoloġika, bħall-aħjar 
tekniki disponibbli possibbli, jistgħu 
jippermettu li tonqos il-konċentrazzjoni tal-
kontaminanti fil-viċin ta' sorsi ta' ħruġ fil-
ġejjieni, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li ż-żoni tranżitorji ta’ qbiż jiġu 
mnaqqsa skond dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żoni tranżizzjonali ta' qbiż tal-limiti m'humiex definiti u bħala tali dawn joħolqu lacuna għat-
tnixxijiet, għall-emissjonijiet u għat-telf ta’ sustanzi prijoritarji. Il-qabża tal-valuri ta’ limitu 
tista’ twassal għal kontaminazzjoni inaċċettabbli tal-ħut, li tista’ tipperikola s-saħħa tal-bniedem 
u l-ambjent, u bħala konsegwenza lis-settur tas-sajd relevanti.

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 39
PREMESSA 14 A (ġdida)

(14a) Għandha tiġi miżjuda mad-Direttiva 
2000/60/KE referenza għall-obbligu l-ġdid 
li jkun stabbilit inventarju dwar miżuri 
għall-kontroll tat-tniġġis għas-sustanzi 
prijoritarji, bħala parti mill-programm ta’ 
miżuri previsti fl-Artikolu 11 ta’ dik id-
Direttiva. L-obbligu tal-Kummissjoni skond 
id-Direttiva 2000/60/KE li tirrapporta
miżuri għall-kontroll tat-tniġġis għandu 
jkun emendat biex jinkludi evalwazzjoni 
dwar jekk strumenti Komunitarji relevanti 
oħra kinux jissodisfaw l-obbligi msemmija 
fl-Artikolu 16 ta’ dik id-Direttiva. Id-
Direttiva 2000/60/KE għandha tkun 
emendata biex toħloq mekkaniżmu li 
jqabbad azzjoni Komunitarja jekk ir-
rapport tal-Kummissjoni jsib li l-
implimentazzjoni hija insuffiċjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbuta ma' l-emenda għall-Artikolu 5 ta' l-istess awtur.
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Emenda mressqa minn Dan Jørgensen

Emenda 40
PREMESSA 16

(16) L-Istati Membri għandu jkollhom il-
possibilità li jagħżlu perjodu ta' referenza ta' 
sena addattat biex jitkejlu l-entrati bażiċi fl-
inventarju sabiex jirrifletti aħjar il-ħtiġiet 
tagħhom. Madankollu, għandu jitqies il-fatt 
li t-telf mill-applikazzjoni tal-pestiċidji jista’ 
jvarja b’mod konsiderevoli minn sena għal 
oħra minħabba rati ta' applikazzjoni 
differenti, per eżempju minħabba l-
kundizzjonijiet klimatiċi differenti. 
Għalhekk, fil-każ ta’ ċerti sustanzi koperti 
mid-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 
ta’ Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-
suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti1, 
l-Istati Membri għandu jkollhom il-
possibilità li jagħżlu perjodu ta’ referenza
ta' 3 snin.

(16) Sabiex jirriflettu aħjar il-ħtiġijiet 
tagħhom, l-Istati Membri għandu jkollhom 
il-possibilità li jagħżlu perjodu ta' referenza 
ta' sena addattat biex jitkejlu l-entrati bażiċi 
fl-inventarju . Għalkemm telf mill-
applikazzjoni tal-pestiċidi jista’ jvarja b’mod 
konsiderevoli minn sena għal oħra minħabba 
rati ta' applikazzjoni differenti, per eżempju 
minħabba l-kundizzjonijiet klimatiċi 
differenti jew minħabba r-rotazzjoni ta’ l-
uċuħ, it-tniġġis matul perjodu wieħed ta’ 
veġetazzjoni jistà diġà jkollu effett ta’ ħsara 
fuq l-organiżmi ta’ l-ilma u jtellef użijiet 
oħra bħal m’hi l-astrazzjoni ta' l-ilma tax-
xorb. Sabiex ikun żgurat li l-ħlas għat-
tniġġis matul il-perjodu ta’ l-użu ikun 
rifless b’mod korrett fil-każ ta’ ċerti sustanzi 
koperti mid-Direttiva tal-Kunsill 
91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li 
tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta' prodotti 
għall-protezzjoni tal-pjanti2, l-Istati Membri 
għandhom jużaw il-perjodu ta’ l-użu ta’ 
dawk is-sustanzi bħala perjodu ta’ 
referenza għal dawk is-sustanzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħmilha ċara li l-Istati Membri għandhom ikejlu l-pestiċidi meta jkunu użati, u 
mhux jużaw il-valuri baxxi tax-Xitwa biex jgħattu l-eċċessi tas-Sajf.

  
1 ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/19/KE 

(ĠU L 44, 15. 2. 2006, p. 15).
2 ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/19/KE 

(ĠU L 44, 15. 2. 2006, p. 15).
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Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 41
PREMESSA 18 A (ġdida)

(18a) Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 
jaħseb għal reviżjoni biex ikun evalwat 
kemm huma adegwati l-kriterji biex ikunu 
identifikati sustanzi li huma persistenti, 
bijoakkumulattivi u tossiċi. Il-Kummissjoni 
għandha temenda l-Anness X tad-Direttiva 
2000/60/KE skond il-ħtieġa hekk kif il-
kriterji fir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 
jiġu mmodifikati.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji tal-PTB fir-REACH instabu li m’humiex biżżejjed. Tant huma riġidi li kważi l-ebda 
sustanza tal-PBT ma ġiet identifikata. Sfortunatament, l-istess kriterji ġew applikati fir-reviżjoni 
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 mressqa minn Dimitrios Papadimoulis

Emenda 42
PREMESSA 22 A (ġdida)

(22a) Skond l-Artikolu 174 tat-Trattat, u kif 
inhu mtenni fid-Direttiva 2000/60/KE, il-
politika Komunitarja dwar l-ambjent 
għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipji tal-
prekawzjoni u ta’ min iniġġes iħallas.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jingħad b’mod ċar li l-prinċipju tal-prekawzjoni japplika, li azzjoni preventiva għandha 
tittieħed u li t-tniġġis, bħala prijorità, għandu jkun irrettifikat f’ras il-għajn u li min iniġġes 
għandu jħallas.
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Emenda mressqa minn Robert Sturdy

Emenda 43
ARTIKOLU 1

Din id-Direttiva tistipola standards ta’ 
kwalità ambjentali għas-sustanzi prijoritarji 
u ċerti kontaminanti oħra. 

Skond l-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2000/60/KE, din id-Direttiva tistipola 
standards ta’ kwalità ambjentali għas-
sustanzi prijoritarji u għal ċerti kontaminanti 
oħra sabiex:

(a) jitnaqqsu t-tnixxijiet, l-emissjonijiet u t-
telf tas-sustanzi prijoritarji; u
(b) sa fejn hu prattikabbli, jitwaqqfu t-
tnixxijiet, l-emissjonijiet u t-telf tas-sustanzi 
perikolużi prijoritarji,
skond l-Artikoli 1, 4 u 16 tad-Direttiva 

2000/60/KE sabiex jintlaħaq stejtus kimiku 
tajjeb għall-ilma kollu tal-wiċċ sas-sena 
2015 u sabiex jitwaqqaf milli jkompli jsir 
deterjorament ta’ l-istandard ta’ l-ilma.  Il-
Kummissjoni, sas-sena 2020, skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 21(2) tad-
Direttiva 2000/60/KE, għandha tippreżenta 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rapport fuq is-suċċess ta’ l-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva biex 
sa fejn hu teknikament fattibbli  jintlaħqu 
konċentrazzjonijiet qrib il-livelli naturali 
ta’ l-isfond għas-sustanzi kollha li jeżistu 
b’mod naturali u konċentrazzjonijiet qrib 
iz-zero għas-sustanzi kollha sintetiċi 
inklużi. L-objettivi stipulati f’din id-
Direttiva għandhom ikunu ttrattati bħala 
objettivi taħt l-Artikolu 4 tad-Direttiva 
2000/60/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu x’jaqsam ma’ l-għanijiet fundamentali tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma u juri li 
l-objettiv m’huwiex biss li jkunu mħarsa l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem iżda li dan isir fi ħdan 
l-objettivi usa tad-WFD kif stipulati fl-Artikolu 16.  Huwa vitali li l-Kummissjoni tirrevedi l-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva biex ikun żgurat li tilħaq l-għanijiet tagħha.
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Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 44
ARTIKOLU 1

Din id-Direttiva tistipola standards ta’ 
kwalità ambjentali għas-sustanzi prijoritarji 
u ċerti kontaminanti oħra. 

Din id-Direttiva tistipola miżuri biex ikun 
illimitat it-tniġġis ta’ l-ilma u standards ta’ 
kwalità ambjentali għas-sustanzi prijoritarji 
u ċerti kontaminanti oħra sabiex: 
(a) jitnaqqsu t-tnixxijiet, l-emissjonijiet u t-
telf tas-sustanzi prijoritarji sas-sena 2015; 
u
(a) jitnaqqsu t-tnixxijiet, l-emissjonijiet u t-
telf tas-sustanzi perikolużi prijoritarji,
skond l-Artikoli 1, 4 u 16 tad-Direttiva 
2000/60/KE sabiex jintlaħaq stejtus kimiku 
tajjeb għall-ilma kollu tal-wiċċ. L-għan 
huwa wkoll li ma jitħalliex li jkompli jsir 
deterjorament u li sas-sena 2020 ikunu 
ntlaħqu konċentrazzjonijiet qrib tal-livelli 
naturali ta’ l-isfond għas-sustanzi kollha li 
jeżistu b’mod naturali u konċnetrazzjonijiet 
qrib iz-zero għas-sustanzi kollha sintetiċi 
antropoġeniċi skond il-ftehimiet 
internazzjonali fuq il-ħarsien tal-baħar. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħmilha ċara li l-proposta tinkludi miżuri biex jitnaqqas u jitwaqqaf għal kollox 
it-tinġis.

Emenda mressqa minn Jan Mulder u Jules Maaten

Emenda 45
ARTIKOLU 1

Din id-Direttiva tistipola standards ta’ 
kwalità ambjentali għas-sustanzi prijoritarji 
u ċerti kontaminanti oħra.

Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 t'Ottubru 
2000, u fl-interess ta' l-evalwazzjoni ta' l-
istejtus kimiku tajjeb ta' l-ilma tal-wiċċ 
skond l-Artikolu 4 ta’ dik id-Direttiva, din 
id-Direttiva tistipola standards tal-kwalità 
ambjentali għas-sustanzi prijoritarji u għal 
ċerti kontaminanti oħra msemmija fl-
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Artikolu 16(7) u (10) tad-Direttiva 
2000/60/KE.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-ewwelnett, din l-emenda tagħmilha ċara b’mod espliċitu li l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
kollha tad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma (2006/60/KE) tibqa’ ma tiġix affettwata, biex b’hekk 
tkun ipprovduta ċertezza legali. It-tieninett, din l-emenda tassigura l-koerenża uniformi ta' din 
id-direttiva mad-definizzjonijiet, l-objettivi u d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva ta' Qafas dwar l-
Ilma, biex b'hekk ikunu evitati l-interpretazzjonijiet differenti.   

Emenda mressqa minn Ambroise Guellec

Emenda 46
ARTIKOLU 1

Din id-Direttiva tistipola standards ta’ 
kwalità ambjentali għas-sustanzi prijoritarji 
u ċerti kontaminanti oħra.

Skond l-Artikolu 16 tad-Direttiva 
200/60/KE, din id-Direttiva tistipola 
standards ta’ kwalità ambjentali għas-
sustanzi prijoritarji u għas-sustanzi 
perikolużi ta’ prijorità li jridu jitqiesu taħt 
l-intestatura ta’ l-istejtus kimiku ta’ l-ilma 
tal-wiċċ.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-terminu ‘ċerti kontaminanti oħra’ jista’ jwassal għall-konfużjoni ma’ l-Anness V tad-WFD, 
għalkemm m’hemm l-ebda raġuni għala għandu jsir iddivrenzjar bejn sustanzi prijoritarji u 
kontaminanti oħra. 

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura li t-8 kontaminanti li jinsabu fil-lista I tad-Direttiva 
76/464 huma inklużi fost is-‘sustanzi perikolużi prijoritarji’ imsemmija fl-Anness I ta’ dan it-test 
kif ukoll minbarra li jkunu miżjuda ma’ l-Anness X tad-WFD, kif propost fl-emendi tar-
Rapporteur 16, 17 u 19. L-adozzjoni ta’ din l-emenda tkun tinvolvi t-tiswija tat-test ta’ kull 
artikolu li jsemmi l-partijiet A u B ta’ l-Anness I.

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 47
ARTIKOLU 1, SUBPARAGRAFU 1 A (ġdid)
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L-objettivi stipulati f’din id-Direttiva 
għandhom ikunu ttrattati bħala objettivi fi 
ħdan it-tifsira ta’ l-Artikolu 4(1)(a) tad-
Direttiva 2000/60/KE u l-paragrafi 4, 5, 6, 7 
u 8 ta’ dak l-Artikolu japplikaw għalihom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu inkuraġġiti jużaw ir-riżorsi tagħhom b’mod effiċjenti, sabiex 
jipproduċu l-aqwa benefiċċji ambjentali, aktar milli jiddedikaw ħafna riżorsi għal miżuri li 
għandhom benefiċċji ambjentali relattivament żgħar.

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 48
ARTIKOLU 2, TITOLU

Standards ta' kwalità ambjentali Evalwazzjoni tal-konformità ma’ l-
istandards tal-kwalità ambjentali

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu inkuraġġiti jużaw ir-riżorsi tagħhom b’mod effiċjenti, sabiex 
jipproduċu l-aqwa benefiċċji ambjentali, aktar milli jiddedikaw ħafna riżorsi għal miżuri li 
għandhom benefiċċji ambjentali relattivament żgħar.

L-emenda tneħħi r-referenza għall-‘konċentrazzjonijiet permessi massimi’ (MACs) assoluti. 
Standards bħal dawn jistgħu jippenalizzaw Stati Membri diliġenti u jinkoraġġixxu l-użu ta’ rati 
minimi tat-teħid ta’ kampjuni (għax aktar ma jittieħdu kampjuni aktar ikun hemm ir-riskju li 
wieħed mill-kampjuni ma jkunx jissodisfa xi MAC u għalhekk ikun ifisser li kotra ta’ ilma ma 
tkunx laħqet l-istejtus it-tajjeb).

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 49
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 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

1. Sabiex jintlaħaq stejtus kimiku tajjeb ta’ 
l-ilma tal-wiċċ f’kotra ta’ ilmijiet tal-wiċċ 
skond l-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 
2000/60/KE, il-konċentrazzjonijiet medji 
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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. 

annwali tal-kontaminanti elenkati fil-
Partijiet A u B ta' l-Anness I m'għandhomx 
jaqbżu l-istandards tal-kwalità ambjentali
stipolati f’dak l-Anness, suġġett għall-
paragrafu 3 tal-Parti C ta’ l-Anness I.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
konformità ma’ l-istandards ta’ kwalità 
ambjentali skond ir-rekwiżiti stipolati fil-
Parti C ta’ l-Anness I. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu inkuraġġiti jużaw ir-riżorsi tagħhom b’mod effiċjenti, sabiex 
jipproduċu l-aqwa benefiċċji ambjentali, aktar milli jiddedikaw ħafna riżorsi għal miżuri li 
għandhom benefiċċji ambjentali relattivament żgħar.

L-emenda tneħħi r-referenza għall-‘konċentrazzjonijiet massimi  permessi ’ (MACs) assoluti. 
Standards bħal dawn jistgħu jippenalizzaw Stati Membri diliġenti u jinkoraġġixxu l-użu ta’ rati 
minimi tat-teħid ta’ kampjuni (għax aktar ma jittieħdu kampjuni aktar ikun hemm ir-riskju li 
wieħed mill-kampjuni ma jkunx jissodisfa xi MAC u għalhekk ikun ifisser li kotra ta’ ilma ma 
tkunx laħqet l-istejtus it-tajjeb). 

Emenda mressqa minn Jan Mulder u Jules Maaten

Emenda 50
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 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-istandards tal-kwalità ambjentali għas-
sustanzi prijoritarji, espressi bħala medja 
annwali, inklużi l-kontaminanti msemmija 
fid-Direttiva 91/414/KEE u d-Direttiva 
2003/53/KE1, u bħala konċentrazzjoni 
massima permissibbli, għandhom ikunu 
inklużi fil-Parti A ta’ l-Anness I u għal ċerti 
kontaminanti oħra fil-Parti B ta’ l-Anness I. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
konformità ma’ l-istandards ta’ kwalità 
ambjentali skond ir-rekwiżiti stipolati fil-
Parti C ta’ l-Anness I.

L-Istati Membri għandhom iqisu d-
dispożizzjonijiet tal-Parti C ta’ l-Anness I 
meta jkun qed jiġi evalwat l-istejtus tajjeb 
ta’ l-ilma tal-wiċċ, skond l-Artikolu 4 tad-
Direttiva 2000/60/KE.  
_____________________
1Id-Direttiva 2003/53/KE tal-Parlament Ewropew u 
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tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2003 li timmodifika 
għas-sitta u għoxrin darba d-Direttiva 76/769/KEE 
tal-Kunsill dwar ir-restrizzjonijiet fuq it-tqegħid fis-
suq u fuq l-użu ta’ ċerti sustanzi u preparazzjonijiet 
perikolużi (nonylphenol, nonylphenol ethoxylate u 
siment) (ĠU L 178, 17.7.2003, p. 24).

Or. nl

Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 51
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 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 tal-kwalità
għas-sustanzi prijoritarji fl-ilma, fis-
sediment u fil-bijota, espressi bħala medja 
annwali jew bħala medja fuq il-medda tal-
perjodu ta’ applikazzjoni għall-
kontaminanti koperti mid-Direttiva 
91/414/KEE u bħala konċentrazzjoni 
massima permissibbli, kif stipolat fil-Parti A 
ta’ l-Anness I u bl-istandards tal-kwalità
ambjentali għall-kontaminanti elenkati fil-
Parti B ta’ l-Anness I

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
konformità ma’ l-istandards ta’ kwalità 
ambjentali skond ir-rekwiżiti stipolati fil-
Parti C ta’ l-Anness I. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
konformità ma’ l-istandards ta’ kwalità 
ambjentali skond ir-rekwiżiti stipolati fil-
Parti C ta’ l-Anness I. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħmilha ċara li l-proposta tinkludi miżuri biex jitnaqqas u jitwaqqaf għal kollox 
it-tinġis.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen

Emenda 52
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 1
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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 tal-kwalità
għas-sustanzi prijoritarji, espressi bħala 
medja annwali jew bħala medja fuqu il-
perjodu ta’ l-użu għas-sustanzi prijoritarji 
jew kontaminanti koperti mid-Direttiva 
91/414/KEE bħala konċentrazzjoni massima 
permissibbli, kif stipolat fil-Parti A ta’ l-
Anness I u l-istandards tal-kwalità 
ambjentali għall-kontaminanti elenkati fil-
Parti B ta’ l-Anness I. 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
konformità ma’ l-istandards ta’ kwalità
ambjentali skond ir-rekwiżiti stipolati fil-
Parti C ta’ l-Anness I.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
konformità ma’ l-istandards tal-kwalità
ambjentali skond ir-rekwiżiti stipolati fil-
Parti C ta’ l-Anness I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbuta ma’ l-Emenda 40: Din l-emenda tagħmilha ċara li l-Istati Membri għandhom ikejlu l-
pestiċidi meta jkunu użati, u mhux jużaw il-valuri baxxi tax-Xitwa biex jgħattu l-eċċessi tas-Sajf.

Emenda mressqa minn Dimitrios Papadimoulis

Emenda 53
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 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-ilmijiet tal-wiċċ is-
sediment u l-bijota tagħhom tikkonforma 
ma’ l-istandards tal-kwalità ambjentali 
għas-sustanzi prijoritarji, kif stipolat fil-Parti 
A ta’ l-Anness I u l-istandards tal-kwalità 
ambjentali għall-kontaminanti elenkati fil-
Parti B ta’ l-Anness I.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
konformità ma’ l-istandards ta’ kwalità
ambjentali skond ir-rekwiżiti stipolati fil-
Parti C ta’ l-Anness I.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
konformità ma’ l-istandards tal-kwalità
ambjentali skond ir-rekwiżiti stipolati fil-
Parti C ta’ l-Anness I.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika dak li wkoll huwa ddikjarat b’mod ċar fl-Artikolu 16.7 tad-WFD  li l-
Kummissjoni għandha tressaq proposti għall-EQS fl-ilma tal-wiċċ, fis-sediment u fil-bijota. 
Marbuta ma’ l-Emenda 1 għall-Premessa 10 u l-Emenda 4 għall-Artikolu 2.3 mill-istess awtur. 

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 54
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 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 tal-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 tal-kwalità
ambjentali għall-kontaminanti elenkati fil-
Parti B ta’ l-Anness I.

L-Istati Membri għandhom, f’kull ħin, 
jieħdu l-miżuri meħtieġa biex ikun żgurat li 
l-impjanti li jnixxu għal ġo kotra ta' ilmijiet 
ilma għall-iskart li jkun fih sustanzi 
prijoritarji jużaw l-aħjar tekniki li hawn 
disponibbli għall-produzzjoni u għat-
trattament ta’ l-ilma. Dawn il-miżuri 
għandhom ikunu msejsa fuq ir-riżultati ta’ 
l-iskambju ta’ informazzjoni previst mill-
Artikolu 16(2) tad-Direttiva 96/61/KE.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
konformità ma’ l-istandards ta’ kwalità
ambjentali skond ir-rekwiżiti stipolati fil-
Parti C ta’ l-Anness I.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
konformità ma’ l-istandards tal-kwalità
ambjentali skond ir-rekwiżiti stipolati fil-
Parti C ta’ l-Anness I.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta jinsistu fuq l-użu ta’ ‘l-aħjar tekniki li hawn disponibbli’, skond il-prinċipju stipolat fid-
Direttiva ta’ l-IPP (96/61/KE), l-Istati Membri jistgħu, fuq bażi Ewropea uniformi, jieħdu 
azzjoni effettiva biex inaqqsu l-emissjonijiet ta’ sustanzi prijoritarji minn għejun preċiżi (poin 
sources) b'mod li ma jkollu l-ebda impatt fuq il-kompetizzjoni u li jkun konsistenti mal-prinċipju 
ta' prekawzjoni u mal-prinċipju li min iniġġes iħallas.
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Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 55
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 1 A (ġdid)

1a. Skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva 
2000/60/KE, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-kotra ta’ l-ilmijiet użati għall-
astrazzjoni ta’ l-ilma tax-xorb tkun 
konformi mad-Direttiva tal-Kunsill 
98/83/KE tat-3 ta’ Novembru 1998. 

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-koerenza mad-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Ilma għandha tkun iggarantita.

Emenda mressqa minn</Amend> Ria Oomen-Ruijten

Emenda 56
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 1 A (ġdid)

1a. Fejn passaġġ ta' l-ilma jgħaddi minn 
aktar minn Stat Membru wieħed, għandha 
ssir  l-organizzazzjoni tal-programmi ta' 
monitoraġġ u ta' l-inventarji nazzjonali 
kkompilati sabiex jiġi evitat li Stat Membru 
li jinstab in-naħa t'isfel tal-passaġġi ta' l-
ilma jkun penalizzat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-monitoraġġ fuq il-passaġġi ta’ l-ilma li jkunu għaddejjin minn ġo diversi 
Stati Membri jkun ikkoordinat sabiex it-tinġis jiġi indirizzat f’ras il-għajn.

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 57
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 2

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw, 2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
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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.

fejn xi kontaminant elenkat fil-Parti A jew 
B ta’ l-Anness I jista’ jkun qed jinġabar fis-
sediment jew fil-bijota f’kotra ta’ ilma, 
għandu jsir monitoraġġ xieraq skond l-
Artikolu 8 tad-Direttiva 2000/60/KE sabiex 
ikunu evalwati:
(a) ir-riskju li joffru dawk il-kontaminanti 
għat-tilħiq ta’ l-objettivi speċifikati fl-
Artikolu 4 ta’ dik id-Direttiva; u
(b) l-effikaċja tal-miżuri meħudin skond l-
Artikolu 11 ta’ dik id-Direttiva biex 
jindirizzaw kull riskju li jista’ jkun ġej 
minn dawk il-kontaminanti għat-tilħiq ta' l-
objettivi speċifikati fl-Artikolu 4 ta' dik id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu qed jipprijoritiizaw it-tilħiq ta’ l-EQS proposti, li ġew stabbiliti
f'livell maħsub biex iħares il-ħajja akkwatika.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber

Emenda 58
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, skond l-Artikolu 8 tad-
Direttiva 2000/60/KE, għandhom 
jimmonitorjaw l-konċentrazzjonijiet tas-
sustanzi elenkati fil-Partijiet A u B ta’ l-
Anness I fis-sediment u l-bijota.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sitt sentenza tar-Reċitazzjoni 10 u l-Artikolu 2(2) tal-proposta tal-Kummissjoni m’humiex 
konsistenti mad-dikjarazzjoni ċara magħmula fl-ewwel sentenza tal-Premessa 10 bir-riżultat li l-
ebda informazzjoni estensiva u affidabbli rigward il-konċentrazzjonijiet tas-sustanzi prijoritarji 
fil-bijota u fis-sediment m’hi disponibbli f'livell Komunitarju: minn banda waħda, m’hemmx 
standards tal-kwalità stabbiliti għall-bijota u s-sedimenti, minħabba nuqqas ta’ dejta, filwaqt li 
mill-banda l-oħra standards oħra tal-kwalità għal kotra ta’ ilmijiet tal-wiċċ huma applikati 
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b’mod effettiv għall-bijota u s-sediment, hu x’inhu l-kuntest aktar wiesa’.

Emenda mressqa minn</Amend> Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 59
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 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 fl-ilma, is-sediment u 
l-bijota. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħmilha ċara li l-proposta tinkludi miżuri biex jitnaqqas u jitwaqqaf għal kollox 
it-tinġis.

Emenda mressqa minn Dimitrios Papadimoulis

Emenda 60
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 3, SUBPARAGRAFU 1, PARTI INTRODUTTORJA

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
konċentrazzjonijiet li ġejjin tal-
hexachlorobenzene, il-
hexachlorobutadiene u l-merkurju ma 
jinqabżux mit-tessut (piż bil-likwidu) tal-
ħut, molluski, krustaċej u bijota oħra.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
konċentrazzjonijiet li ġejjin tas-sustanzi 
elenkati hawn taħt ma jinqabżux fit-tessut
ta’ organiżmi tal-priża (piż bil-likwidu) fil-
ħut, molluski, krustaċej u bijota jew 
sediment ieħor (piż xott):

Or. en

Emenda mressqa minn Dimitrios Papadimoulis

Emenda 61
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 3, PUNT CA (ġdid)

ca) 247 μg/kg piż għal piż għall-
pentabromodiphenylether,



PE 378.727v01-00 30/136 AM\631286MT.doc

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pentabromodiphenylether jinġabar fil-katina ta’ l-ikel (ara l-Evalwazzjoni ta’ l-Impatt maħruġ 
mill-Kummissjoni SEC (2006) 974) u għalhekk għandu jitkejjel fil-bijota.

Emenda mressqa minn Dimitrios Papadimoulis

Emenda 62
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 3, PUNT (C B) (ġdid)

cb) 16.6 mg/kg piż għal piż għall-
kloroalkani C10-13 (C10-13-
chloroalkanes),

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kloroalkani C10-13 jinġabru fil-katina ta’ l-ikel (ara l-Evalwazzjoni ta’ l-Impatt maħruġ mill-
Kummissjoni SEC (2006) 974) u għalhekk għandu jitkejjel fil-bijota.

Emenda mressqa minn Dimitrios Papadimoulis

Emenda 63
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 3, PUNT C C (ġdid)

cc) 2.9 mg/kg piż għal piż għad-Di(2-
ethylhexyl)phthalate (DEHP),

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) huwa lipofilu wisq, jinġabru fil-katina ta’ l-ikel (ara l-
Evalwazzjoni ta’ l-Impatt maħruġ mill-Kummissjoni SEC (2006) 974) u għalhekk għandu 
jitkejjel fil-bijota.

Emenda mressqa minn Dimitrios Papadimoulis

Emenda 64
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 3, PUNT C D (ġdid)
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ca) 367 μg/kg piż għal piż għall-
pentachlorobenzene, 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pentachlorobenzene jinġabar fil-katina ta’ l-ikel (ara l-Evalwazzjoni ta’ l-Impatt SEC (2006) 
974) u għalhekk għandu jitkejjel fil-bijota.

Emenda mressqa minn Dimitrios Papadimoulis

Emenda 65
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 3, PUNT C E (ġdid)

ce) 129 μg/kg piż xott għall-flouranthene 
(fis-sediment).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-flouranthene jinġabar fil-katina ta’ l-ikel (ara l-Evalwazzjoni ta’ l-Impatt SEC (2006) 974) u 
għalhekk għandu jitkejjel fil-bijota.

Emenda mressqa minn Dimitrios Papadimoulis

Emenda 66
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 3, SUBPARAGRAFU 2

Għall-skopijiet ta’ monitoraġġ tal-
konformità ma’ l-istandards ta’ kwalità 
ambjentali tas-sustanzi mniżżla fl-ewwel 
subparagrafu, l-Istat Membru għandu jew 
jintroduċi standard għall-ilma iktar strett li 
jieħu post dak imniżżel fil-Parti A ta’ l-
Anness I, jew jistipola standard 
addizzjonali għall-bijota.

Il-monitoraġġ ta’ sustanzi oħra fl-Anness I 
jista’ jsir ukoll fis-sediment jew fil-bijota 
minflok fl-ilma jekk l-Istati Membri 
jidhrilhom li dan hu aktar adegwat u 
effettiv għan-nefqa. Jekk jinstabu 
konċentrazzjonijiet sinjifikanti ta’ sustanzi 
u l-Istati Membri jidhrilhom li hemm riskju 
li l-istandards tal-kwalità ambjentali għall-
ilma m'humiex se jintlaħqu, għandu jsir 
monitoraġġ fl-ilma biex tkun żgurata l-
konformità ma’ l-istandards tal-kwalità 
ambjentali għall-ilma. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex, sa fejn hu possibbli, ikun assigurat li jinstabu l-problemi bis-sustanzi prijoritarji fl-ilma, l-
Istati Membri għandhom ikollhom il-flessibilità li jimmonitorjaw is-sustanzi ta’ l-Anness I fis-
sediment jew fil-bijota jekk jidhrilhom li hekk ikun aktar adegwat u effettiv għan-nefqa. 
Madanakollu, jekk jinstabu konċentrazzjonijiet sinjifikanti ta’ sustanzi, irid bilfors isir
monitoraġġ kumplimentari.

Emenda mressqa minn Ria Oomen-Ruijten

Emenda 67
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 3, SUBPARAGRAFU 2

Għall-skopijiet ta’ monitoraġġ tal-
konformità ma’ l-istandards ta’ kwalità
ambjentali tas-sustanzi mniżżla fl-ewwel 
subparagrafu, l-Istat Membru għandu jew 
jintroduċi standard għall-ilma iktar strett li 
jieħu post dak imniżżel fil-Parti A ta’ l-
Anness I, jew jistipola standard addizzjonali 
għall-bijota.

Għall-iskopijiet ta’ monitoraġġ tal-
konformità ma’ l-istandards tal-kwalità
ambjentali tas-sustanzi mniżżla fl-ewwel 
subparagrafu, l-Istat Membru jista’ jew 
jintroduċi standard għall-ilma iktar strett li 
jieħu post dak imniżżel fil-Parti A ta’ l-
Anness I, jew jistipola standard addizzjonali 
għall-bijota.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istandards tal-kwalità ambjentali għandhom ikunu stretti biżżejjed li jħarsu kemm l-ilma tal-
wiċċ kif ukoll il-bijota. Standards addizzjonali għall-bijota se jikkumplikaw il-monitoraġġ.

Emenda mressqa minnMargrete Auken

Emenda 68
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 3 A (ġdid)

3a. Il-Kummissjoni għandha, sa mhux 
aktar tard minn 12-il xahar  wara s-
sottomissjoni ta' l-inventarji mill-Istati 
Membri, tagħmel proposta dwar l-
istandards tal-kwalità applikabbli għall-
konċentrazzjonijiet tas-sustanzi prijoritarji 
fis-sediment u l-bijota. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-obbligu fuq l-Istati Membri li jiżguraw li l-livelli eżistenti fil-bijota u s-sediment ma jiżdidux 
jeħtieġ azzjoni Komunitarja fuq l-istandards tal-kwalità kif mitlub fl-Artikolu 16(7) tad-Direttiva 
ta’ Qafas dwar l-Ilma. Żmien xieraq ikun ta’ sena wara li l-Istati Membri jkunu rrappurtaw 
dwar is-sejbiet tagħhom ta’ sustanzi prijoritarji fis-sedimenti u l-bijota. 

Emenda mressqa minn Ria Oomen-Ruijten

Emenda 69
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 3 A (ġdid)

3a. L-Istati Membri huma mitluba 
jikkonformaw mad-Direttiva tal-Kunsill 
98/83/KE u jimmaniġġjaw il-kotra ta’ l-
ilmijiet tal-wiċċ li jintużaw għall-astrazzjoni 
ta’ l-ilma tax-xorb skond l-Artikolu 7 tad-
Direttiva 2000/60/KE. Din id-Direttiva 
għandha, għalhekk, tkun implimentata 
mingħajr ħsara għal dawk ir-rekwiżiti li 
jistgħu jinħtieġu standards aktar stretti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Premessa 12 għandha tkun artikolu. L-Artikolu 16 tad-WFD jsemmi b’mod espliċitu l-ħarsien 
ta’ l-astrazzjoni ta’ l-ilma tax-xorb. Għall-ilma tax-xorb huma meħtieġa standards aktar stretti 
mill-EQS imsemmija f’din id-Direttiva.

Emenda mressqa minn Johannes Blokland

Emenda 71
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 3 B (ġdid)

3b. Każijiet li fihom il-konformità ma’ l-
istandards tal-kwalità ambjentali m’hijiex 
prattikabbli teknikament, jew tkun twassal 
għal spejjeż li jkunu soċjalment u 
ekonomikament disproporzjonati, 
għandhom ikunu ttrattati taħt l-Artikolu 
4(4), (5) u (6) tad-Direttiva 2000/60/KE, 
sabiex ikun iddeterminat l-approċċ li huwa 
l-aktar wieħed effettiv għan-nefqa u l-aktar 
wieħed aċċettabbli ambjentalment għall-
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konformità ma’ l-objettiv kif stipulat fl-
Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 2000/60/KE.

Or. nl

Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 72
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 4

4. Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
progress tekniku u xjentifiku inklużi l-
konklużjonijiet ta’ l-evalwazzjonijiet tar-
riskju kif imsemmija fil-punti (a) u (b) ta’ l-
Artikolu 16 (2) tad-Direttiva 2000/60/KE u,
jekk meħtieġ, tipproponi r-reviżjoni ta' l-
istandards ta' kwalità ambjentali stipolati fil-
Partijiet A u B fl-Anness I ta’ din id-
Direttiva.

4. Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
progress tekniku u xjentifiku inklużi l-
konklużjonijiet ta’ l-evalwazzjonijiet tar-
riskju kif imsemmija fil-punti (a) u (b) ta’ l-
Artikolu 16 (2) tad-Direttiva 2000/60/KE u 
tipproponi għall-inqas kull erba' snin ir-
reviżjoni ta' l-istandards tal-kwalità
ambjentali stipolati fil-Partijiet A u B fl-
Anness I ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-obbligu tal-Kummissjoni, li ġej mill-Artikolu 16(4), li tirrevedi l-proposta 
tagħha għall-inqas kull erba’ snin.

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 73
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 4

4. Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
progress tekniku u xjentifiku inklużi l-
konklużjonijiet ta’ l-evalwazzjonijiet tar-
riskju kif imsemmija fil-punti (a) u (b) ta’ l-
Artikolu 16 (2) tad-Direttiva 2000/60/KE u, 
jekk meħtieġ, tipproponi r-reviżjoni ta' l-
istandards ta' kwalità ambjentali stipolati fil-
Partijiet A u B fl-Anness I ta’ din id-
Direttiva.

4. Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
progress tekniku u xjentifiku, billi tuża 
b’mod sistematiku l-bażi tad-dejta stabbilita
taħt ir-Regolament (KE) Nru. 1907/2006 
biex teżamina għal sustanzi li huma ta’ 
ħsara għall-organiżmi li jgħixu fl-ilma, 
sustanzi li jakkumulaw jew li huma 
persistenti, inklużi l-konklużjonijiet ta’ l-
evalwazzjonijiet tar-riskju kif imsemmija fil-
punti (a) u (b) ta’ l-Artikolu 16 (2) tad-
Direttiva 2000/60/KE u tipproponi għall-
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inqas kull erba' snin ir-reviżjoni ta' l-
istandards tal-kwalità ambjentali stipolati fil-
Partijiet A u B fl-Anness I ta’ din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tassigura li l-Kummissjoni tuża d-dejta li ssir disponibbli permezz tar-REACH 
biex jinstabu aktar sustanzi prijoritarji u tagħmilha ċara li l-obbligu tal-Kummissjoni li ġej mill-
Artikolu 16(4) li tirrevedi l-proposta tagħha għall-inqas kull erba’ snin jinżamm kif inhu.

Emenda mressqa minn Henrik Lax

Emenda 74
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 4

4. Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
progress tekniku u xjentifiku inklużi l-
konklużjonijiet ta’ l-evalwazzjonijiet tar-
riskju kif imsemmija fil-punti (a) u (b) ta’ l-
Artikolu 16 (2) tad-Direttiva 2000/60/KE u, 
jekk meħtieġ, tipproponi r-reviżjoni ta' l-
istandards ta' kwalità ambjentali stipolati fil-
Partijiet A u B fl-Anness I ta’ din id-
Direttiva.

4. Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
progress tekniku u xjentifiku inklużi l-
konklużjonijiet ta’ l-evalwazzjonijiet tar-
riskju kif imsemmija fil-punti (a) u (b) ta’ l-
Artikolu 16 (2) tad-Direttiva 2000/60/KE u 
tipproponi għall-inqas kull erba' snin ir-
reviżjoni ta' l-istandards tal-kwalità
ambjentali stipolati fil-Partijiet A u B fl-
Anness I ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-obbligu tal-Kummissjoni, li ġej mill-Artikolu 16(4), li tirrevedi l-proposta 
tagħha għall-inqas kull erba’ snin.

Emenda mressqa minn Riitta Myller

Emenda 75
Artikolu 2, paragrafu 4, subparagrafu 1 a (ġdid) 

Il-Kummissjoni għandha teżamina l-aktar 
informazzjoni xjentifika u progress tekniku 
riċenti rigward is-sustanzi li jinġabru fis-
sediment u l-bijota u għandha tħejji EQS 
rigward dawn is-sustanzi. 
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Or. fi

Ġustifikazzjoni

Ikun aktar xieraq li jsir segwitu dwar sustanzi akkumulattivi mis-sediment u mill-bijota aktar 
milli mill-ilma. 

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 76
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 4 A (ġdid)

4a. L-istandards tal-kwalità ambjentali 
mogħtija fil-paragrafi 1 u 3 għandhom 
ikunu mingħajr ħsara għar-rekwiżiti tad-
Direttiva
98/83/KE u għall-immaniġġjar tal-kotra 

ta’ l-ilmijiet tal-wiċċ użati għall-astrazzjoni 
ta’ l-ilma tax-xorb skond l-Artikolu 7 tad-
Direttiva 2000/60/KE, li tista’ titlob li jkun 
hemm standards aktar stretti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun speċifikat fil-klawżoli ta’ promulgazzjoni li l-istandards tal-kwalità 
ambjentali m’humiex ta’ ħsara għal rekwiżiti speċifiċi Komunitarji għall-ilma intenzjonat għall-
konsum mill-bniedem.

Emenda mressqa minn Dimitrios Papadimoulis

Emenda 77
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 4 A (ġdid)

4a. Il-Kummissjoni għandha, sa mhux 
aktar tard minn sena wara li jkunu tressqu 
l-inventarji mill-Istati Membri, tirrevedi s-
sustanzi fil-Partijiet A u B ta’ l-Anness I u 
tressaq proposta rigward standards tal-
kwalità ambjentali applikabbli għall-
konċentrazzjonijiet ta’ dawn is-sustanzi fil-
bijota u fis-sediment.
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Il-valuri ta’ l-EQS għall-bijota u s-
sediment għandhom jiddaħħlu fil-kolonni 8 
u 9 fil-Partijiet A u B ta’ l-Anness I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-Artikolu 16.7 tad-WFD huwa ddikjarat b’mod ċar li l-Kummissjoni għandha tressaq proposti 
għall-EQS fl-ilma tal-wiċċ, fis-sediment u fil-bijota. Barra minn hekk, anke fit-tabelli tad-dejta 
tal-Kummissjoni dwar is-sustanzi huwa espress b’mod ċar li xi wħud mis-sustanzi prijoritarji 
jinġabru fil-katina ta' l-ikel u/jew fis-sedimenti. Din l-emenda tiżgura li l-Kummissjoni tissodisfa 
l-obbligu legali tagħha taħt id-WFD.

Emenda mressqa minn Henrik Lax

Emenda 78
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 5 A (ġdid)

5a. Il-Kummissjoni għandha, sa ...*, skond 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 21(2) 
tad-Direttiva 2000/60/KE, tippreżenta 
proposti għal standards ta' kwalità 
applikabbli għall-konċentrazzjonjiet tas-
sustanzi prijoritarji fis-sediment u l-bijota.  

* Sena wara d-data ta' l-adozzjoni ta’ din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika li bil-proposta preżenti, li ma tipproponiex standards għas-sedimenti u 
l-bijota, il-Kummissjoni ma wettqietx l-obbligu legali tagħha skond l-Artikolu 16.7 tad-WFD.  
Peress li ħafna mis-sustanzi bijoakkumulativi jitqiesu l-aħjar f'kampjuni fin-naħa ta' fuq tal-
katina alimentari, huwa kruċjali li dan in-nuqqas jiġi indirizzat kemm jista' jkun malajr.  

Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 79
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 5 A (ġdid)

5a. Il-Kummissjoni għandha, sa mhux 
aktar tard minn sena wara s-sottomissjoni 
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ta' l-inventarji mill-Istati Membri, tagħmel 
proposta dwar l-istandards ta' kwalità 
applikabbli għall-konċentrazzjonijiet tas-
sustanzi prijoritarji fis-sediment u l-bijota.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni ma wettqietx l-obbligu legali tagħha skond l-Artikolu 16.7 tad-WFD peress li 
naqqset li tipproponi standards għas-sedimenti u l-bijota.  Peress li ħafna mis-sustanzi 
bijoakkumulativi jitqiesu l-aħjar f'kampjuni fin-naħa ta' fuq tal-katina alimentari, huwa kruċjali 
li dan in-nuqqas jiġi indirizzat kemm jista' jkun malajr.  

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 80
ARTICLE 2, PARAGRAPH 5 A (new)

(5a) F'każ li sabiex jintlaħqu l-istandards 
ta' kwalità ta' l-ambjent ikun meħtieġ li xi 
materjal jiġi projbit, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta suġġerimenti xierqa 
biex jinbidlu atti legali eżistenti jew biex 
jinħolqu atti legali ġodda fil-livell 
Komunitarju.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 81
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 5 B (ġdid)

(5b) Jekk, bil-ħsieb li jiġu infurzati l-
prinċipju ta' min iħammeġ iħallas u l-
prinċipju ta' prekawzjoni u biex tkun 
assigurata implimentazzjoni uniformi fl-
Istati Membri, huma meħtieġa valuri għal-
limitazzjonijiet ta' l-emissjonijiet fil-
Komunità kollha għal impjanti, sustanzi 
jew sorsi individwali speċifiċi, jew jekk tali 
valuri għal-limitazzjonijiet ta' l-
emissjonijiet jistgħu jkunu effettivi biex 
tkun assigurata l-konformità ma' standards 
ta' kwalità ambjentali, il-Kummissjoni 
għandha tressaq proposti skond l-Artikolu 
18 tad-Direttiva 96/61/KE. 
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Or. de

Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 82
ARTIKOLU 2 A (ġdid)

Artikolu 2a 
Biex jintlaħaq l-objettiv stipulat fl-Artikolu 
2, l-Istati Membri jistgħu jimponu 
restrizzjonijiet dwar l-użu u l-ħruġ ta' 
sustanzi aktar stretti minn dawk stipulati 
fid-Direttiva 91/414/KEE u fid-Direttiva 
XX/XXXX/KE li tissostitwiha, jew 
f'leġiżlazzjoni oħra Komunitarja.  

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Din id-direttiva ma tipprovdiex għal xi miżuri supplimentari ta' mmaniġġjar ta' emissjonijiet.  
Għalhekk l-Istati Membri għandhom ikunu intitolati kompletament li jieħdu tali miżuri huma 
stess fejn meħtieġ.  

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen

Emenda 83
ARTIKOLU 2 A (ġdid)

Artikolu 2a
Definizzjoni

Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, 
għandha tapplika d-definizzjoni li ġejja:
1. 'Perijodu ta' użu' jfisser il-perijodu li fih 
jistgħu jintużaw il-pestiċidi li fihom is-
sustanza prijoritarja jew il-kontaminant 
meqjusa, skond suppożizzjonijiet realistiċi 
mill-organi kompetenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Marbuta ma' l-Emendi 40, 52, 108, 109 u 130: Din l-emenda tikkjarifika li l-pestiċidi għandhom 
jitqiesu matul il-perijodu li fih jintużaw.  Dan jippreveni illi valuri iktar baxxi matul iż-żmien 
tax-xitwa jbaxxu l-medja sabiex anke perijodi estiżi ta' valuri għolja fis-sajf ma jiġux riflessi 
b'mod falz. 

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 84
ARTIKOLU 3

Żona tranżitorja ta’ qbiż tal-limiti imħassar
(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-
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 
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jintuża mill-Istati Membri għall-
identifikazzjoni taż-żona tranżitorja ta' qbiż 
tal-limiti. 

Or. de

Emenda mressqa minn Karl-Heinz Florenz

Emenda 85
ARTIKOLU 3

Żona tranżitorja ta’ qbiż tal-limiti imħassar
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-
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 
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jintuża mill-Istati Membri għall-
identifikazzjoni taż-żona tranżitorja ta' qbiż 
tal-limiti.

Or. en

Emenda mressqa minn Henrik Lax

Emenda 86
ARTIKOLU 3

Żona tranżitorja ta’ qbiż tal-limiti imħassar
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-
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 
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jintuża mill-Istati Membri għall-
identifikazzjoni taż-żona tranżitorja ta' qbiż 
tal-limiti.

Or. en

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 87
ARTIKOLU 3

Żona tranżitorja ta’ qbiż tal-limiti imħassar
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-
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 
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tal-limiti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' "żoni tranżitorji ta' qbiż ta' limiti" toħloq inċertezza legali peress li ma tista' 
tingħata l-ebda definizzjoni. It-tħassir ta' din il-lacuna jtejjeb il-konsistenza ma' l-"approċċ 
konġunt" speċifikat fl-Artikolu 10 tad-Direttiva IPPC (96/61/KE) kif ukoll fl-Artikolu 10 tad-
Direttiva ta' Qafas dwar l-Ilma 2000/60/KE, fejn sorsi individwali għandhom ikunu konformi 
ma' l-Istandards ta' Kwalità Ambjentali.  Jekk jitħallew l-eżenzjonijiet dawn iwasslu għal 
kontaminazzjoni inaċċettabli tal-ħut li ma jibqgħux barra miż-żoni kontaminati (sallur, eċċ.) u 
għal espożizzjoni umana indiretta. 

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 88
ARTIKOLU 3

Żona tranżitorja ta’ qbiż tal-limiti imħassar
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-
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 
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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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żoni tranżitorji ta' qbiż tal-limiti m'humiex definiti u għalhekk dawn joħolqu lacuna għall-
ħruġ, għall-emissjonijiet u għat-telf ta’ sustanzi prijoritarji. Il-qabża tal-valuri ta’ limitu tista’ 
twassal għal kontaminazzjoni tal-ħut li mhix aċċettabbli , li tista’ tipperikola s-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent, u bħala konsegwenza lis-settur tas-sajd relevanti.

Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 89
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. Jekk m'hemmx mezz teknikament 
possibbli  biex jiġi ppurifikat l-ilma tad-
drenaġġ minn sors individwali wieħed jew 
minn ħafna,  l-Istati Membri jistgħu jagħżlu 
żoni tranżitorji ta' qbiż tal-limiti, 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.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-qbiż tal-limiti ta' l-EQS huwa ġustifikabbli biss jekk m'hux teknikament possibbli li tippurifika 
l-ilma tad-drenaġġ b'mod xieraq.  
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Emenda mressqa minn Robert Sturdy

Emenda 90
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 jistgħu jagħżlu żoni 
tranżitorji ta' qbiż tal-limiti fuq bażi 
staġjonali, 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żoni tranżitorji ta' qbiż tal-limiti m'għandhomx jintużaw bħala skuża għan-nuqqas ta' 
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.  Madankollu, matul perijodi ta' nixfa fix-xhur tas-sajf, jew 
perijodi oħra fejn il-kundizzjonijiet staġjonali eċċezzjonali jaffetwaw kwantitajiet ta' ilma 
għandhom ikunu permessi eċċezzjonijiet temporanji.

Emenda mressqa minn Ambroise Guellec

Emenda 91
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 jistgħu jagħżlu żoni 
tranżitorji ta' qbiż tal-limiti, 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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprova tikkjarifika li t-twaqqif taż-żoni tranżitorji ta' qbiż tal-limiti għandhom 
ikomplu jkunu mhux tabilfors aktar milli n-norma u li l-ħruġ minn punt li m'hux konformi ma' l-
istandards ta' kwalità ambjentali għandu jkun eċċezzjoni u jinżamm taħt kontroll. 
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Emenda mressqa minn Robert Sturdy

Emenda 92
ARTIKOLU 3, PARAGRAFU 1 A (ġdid)

1a. L-Istati Membri għandhom jinkludu 
pjan ta' azzjoni mmirat biex inaqqas l-
estensjoni u d-dewmien ta' kull żona 
tranżitorja ta' qbiż tal-limiti fi ħdan il-
pjanijiet tal-ġestjoni tal-baċir tax-xmara 
msemmija fl-Artikolu 13 tad-Direttiva 
2000/60/KE sabiex jintlaħqu l-istandards 
ta' kwalità ambjentali relevanti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tenfasizza l-objettivi ambjentali tad-Direttiva billi tiddikjara li ż-żoni tranżitorji ta' qbiż tal-
limiti għandhom ikunu miżura temporanja u mhux mezz biex jiġu evitati r-rekwiżiti tad-Direttiva. 

Emenda mressqa minn Péter Olajos

Emenda 93
ARTIKOLU 3, PARAGRAFU 2 A (ġdid)

2a. Fil-każ ta' ilmijiet trans-konfinali l-
kunsens ta' l-Istat Membru l-ieħor affetwat 
hu meħtieġ biex tiġi determinata ż-żona 
tranżitorja ta' qbiż tal-limiti. 

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' ilmijiet trans-konfinali, il-kwantità ta' sustanza prijoritarja li teċċeddi l-valuri tal-
limitu permess maħruġ fl-ilma skond il-permess mogħti minn Stat Membru wieħed ma jkunx 
dejjem naqas sal-livell preskritt mid-Direttiva sakemm jaqsam il-konfini.  Madankollu, il-
konformità mad-direttiva tista' tintalab biss mill-Istati Membri 'downstream' jekk l-ilma diġa' 
'imniġġeż iżżejjed' jidħol fil-pajjiż tagħhom bil-kunsens tagħhom.   

Emenda mressqa minn Jan Mulder u Jules Maaten

Emenda 94
ARTIKOLU 3, PARAGRAFU 3
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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.

imħassar

Or. nl

Ġustifikazzjoni

In-nomina taż-żoni tranżitorji ta' qbiż tal-limiti m'għandhiex tkun tabilfors. Ir-reviżjoni regolari 
tal-permessi, u l-aġġustament tagħhom skond l-istat tat-teknoloġija, huma diġa' regolati fl-
Artikolu 13 tad-Direttiva IPPC u fl-Artikolu 11 tad-Direttiva ta' Qafas dwar l-Ilma.  It-tnaqqis 
taż-żoni tranżitorji bl-applikazzjoni ta' l-Aħjar Tekniki Possibbli (BAT) iwassal biex l-
installazzjonijiet IPPC jippreferu 'miżuri ta' l-ilma' minflok miżuri għall-protezzjoni ta' midja 
oħra ambjentali.  Dan mhux konformi ma' l-approċċ integrat stipulat fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 
IPPC.   

Emenda mressqa minn Péter Olajos

Emenda 95
ARTIKOLU 3, PARAGRAFU 3 

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. 

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 sa l-2011 u minn 
dakinhar 'il quddiem kull sitt snin 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. Matul ir-reviżjoni, għandu jiġi
preżentat Pjan ta' Riduzzjoni lill-awtorità 
kompetenti li jistabilixxi l-miżuri meħuda 
biex jitnaqqas l-użu tas-sustanzi prijoritarji 
u jelenka s-sustanzi l-oħra li jistgħu 
jissostitwixxu s-sustanza kkonċernata u 
m'humiex koperti mill-ambitu ta' din id-
direttiva. 
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Or. hu  

Emenda mressqa minn Ria Oomen-Ruijten

Emenda 96
ARTIKOLU 3, PARAGRAFU 3

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.

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. Dan it-tnaqqis progressiv 
għandu jsir biss biex jirrifletti titjib fil-
kwalità ta' l-ilma li ntlaħaq bħala riżultat 
tal-miżuri implimentati mill-Istati Membri. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni ta' kull żona tranżitorja għandha tkun imnaqqsa progressivament biss jekk il-
mekkaniżmi ta' kontroll tas-sors (strumenti u miżuri) jidhru li huma effettivi.  

Emenda mressqa minn Péter Olajos

Emenda 97
ARTIKOLU 3, PARAGRAFU 4 

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.

4. Skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 
21(2) tad-Direttiva 2000/60/KE, il-
Kummissjoni għandha tiddetermina metodu 
li għandu jintuża mill-Istati Membri għall-
identifikazzjoni taż-żona tranżitorja ta' qbiż 
tal-limiti kif ġej:

a.) Id-daqs taż-żona tranżitorja bħala 
persentaġġ tal-massa ta' ilma kkonċernata 
u ż-żona totali ta' ilma ta' l-Istat Membru,  
b.) Il-livell massimu ta' qbiż tal-limiti.
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Or. hu

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 98
ARTIKOLU 3, PARAGRAFU 4 A (ġdid) 

4a. Fil-każ ta' estwarji u żoni mal-kosta l-
Kummissjoni għandha tiddefinixxi l-metodi 
li l-Istati Membri għandhom jużaw biex 
jevalwaw l-EQS espress bħala valur medju 
annwali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni ta' l-estwarji u taż- żoni mal-kosta għandha tiġi indirizzata skond is-sitwazzjoni 
partikolari tagħhom.  

Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 99
ARTIKOLU 3 A (ġdid) 

Artikolu 3a
Metodi ta' kontroll ta' l-emissjonijiet mill-

Istati Membri
1. Biex jintlaħqu l-objettivi ta' l-Artikolu 1, 
l-Istati Membri għandhom jistabilixxu 
pjanijiet integrati għall-kontroll ta' l-
emissjonijiet u għall-miżuri ta' waqfien 
gradwali għal sustanzi prijoritarji u 
sustanzi prijoritarji perikolużi fil-qafas tal-
programm ta' miżuri skond l-Artikolu 11 
tad-Direttiva 2000/60/KE. Il-pjanijiet 
għandhom jinkludu talinqas:

(a) ir-riżultati ta' l-investigazzjonijiet skond 
l-Artikolu 4; 
(b) l-objettivi għas-sustanzi inklużi għall-
volumi u għall-bilanċji tal-massa;  
(c) strateġiji settorjali dwar is-sorsi tat-
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tniġġis prinċipali (b'mod partikolari għall-
industrija, l-agrikoltura, il-forestrija, id-
djar, is-sistema tas-saħħa, it-trasport); 
(d) miżuri għat-tnaqqis tat-tniġġis mifrux 
minħabba telf ta' sustanzi ta' prodotti;  
(e) miżuri għas-sostituzzjoni ta' sustanzi 
prijoritarji perikolużi; 
(f) strumenti inklużi miżuri ekonomiċi 
skond l-Artikolu 9 tad-Direttiva 
2000/60/KE; 
(g) standards ta' emissjoni b'żieda mar-
regolamenti eżistenti tal-KE;  
(h) miżuri għal informazzjoni, pariri u 
taħriġ.  
2. Il-pjanijiet għandhom jitfasslu skond 
kriterji trasparenti u riveduti fil-qafas tar-
reviżjoni tal-programmi ta' miżuri.  L-Istati 
Membri għandhom jirraportaw lill-
Kummissjoni u lill-pubbliku kull tliet snin 
dwar il-progress ta' l-implimentazzjoni u 
dwar kif il-miżuri kkontribwew biex 
jintlaħqu l-objettivi ta' din id-Direttiva. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tassigura konformità ma' l-Artikolu 10 u 16 tad-Direttiva ta' Qafas dwar l-Ilma. 

Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 100
ARTIKOLU 3 B (ġdid) 

Artikolu 3b
Metodi armonizzati ta' kontroll ta' 

emissjoni
1. Biex tassigura l-konformità ma' din id-
Direttiva u mad-Direttiva 2000/60/KE il-
Kummissjoni għandha tirrevedi d-
deċiżjonijiet li huma relevanti għar-
regolamentazzjoni jew l-użu ta' sustanzi 
prijoritarji perikolużi jew l-emissjonijiet 
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tagħhom fi żmien sena wara l-inklużjoni fl-
Anness X. B'mod partikolari dan għandu 
japplika għal:
(a) sustanzi prijoritarji jew kontaminanti 
koperti bid-Direttiva 91/414/KEE u d-
deċiżjoni dwar l-inklużjoni fl-Anness I 
tagħha; 
(b) sustanzi prijoritarji jew kontaminanti 
koperti bir-Regolament (KE) Nru 
1907/2006 u d-deċiżjoni dwar l-inklużjoni 
fl-Annessi XIV jew XVII tagħha u fil-lista 
ta' kandidati (Artikolu 59(1) tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006), kif ukoll 
deċiżjonijiet dwar l-għoti ta' awtorizzazzjoni 
(Artikolu 60 tar-Regolament (KE) Nru 
1907/2006) jew inkella tipproponi azzjoni 
fejn isir ċar li l-PNEC huwa maqbuż. 
2. Għal sorsi individwali koperti bid-
Direttiva 96/61/KE, il-Kummissjoni 
għandha tassigura li tekniki li jwasslu għal 
emissjonijiet jew telf ta' sustanzi prijoritarji 
perikolużi ma jistgħux jiġu kkunsidrati 
bħala l-aħjar tekniki possibbli (BAT) kif 
definiti f'dik id-Direttiva u li d-dokumenti li 
jistabilixxu l-BAT jiġu korretti. Skond l-
Artikolu 18 tad-Direttiva 96/61/KE, il-
Kummissjoni għandha tipproponi valuri ta' 
limitu ta' emissjonijiet li jorbtu għas-
sustanzi prijoritarji jew il-kontaminanti 
kollha li joħorġu minn impjanti ta' l-IPPC.
3. Biex tappoġġja t-tfassil tal-pjanijiet 
deskritti fl-Artikolu 3, il-Kummissjoni 
għandha tfassal strateġija għall-kontroll ta' 
l-emissjonijiet minn sors wieħed jew minn 
sorsi mxerrda sa l-aħħar ta' l-2008. 
4. Fil-każ ta' falliment previst biex 
jintlaħqu l-objettivi ta' din id-Direttiva l-
Kummissjoni għandha tistabilixxi aktar 
dispożizzjonijiet f'livell ta' l-UE skond il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-
Trattat KE. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Tassigura l-koeżjoni bejn biċċiet differenti tal-leġiżlazzjoni Komunitarja. 

Emenda mressqa minn Jan Mulder u Jules Maaten

Emenda 101
ARTIKOLU 4 

Artikolu 4
Inventarju ta’ emissjonijiet, ħruġ u telf

imħassar

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.
2. Il-perjodu ta’ referenza biex jitkejjlu l-
valuri tal-kontaminanti li għandhom 
jitniżżlu fl-inventarju msemmi fil-
paragrafu 1 għandu jkun ta’ sena bejn 
2007 u 2009.
Madankollu, għas-sustanzi prijoritarji u l-
kontaminanti koperti bid-Direttiva 
91/414/KEE, l-valuri jistgħu jiġu kkalkulati 
bħala medja tas-snin 2007, 2008 u 2009.
3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw l-inventarji stabbiliti skond 
il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, inklużi l-
perjodi ta’ referenza rispettivi, lill-
Kummissjoni flimkien mal-pjanijiet ta’ 
ġestjoni tal-baċir tax-xmara rrapurtat 
skond l-Artikolu 15(1) tad-Direttiva 
2000/60/KE.
4. L-Istati Membri għandhom jaġġornaw l-
inventarji tagħhom bħala parti mir-
reviżjonijiet ta' l-analiżi speċifikata fl-
Artikolu 5 (2) tad-Direttiva 2000/60/KE. 
Il-perjodu ta’ referenza li fih għandhom 
jiġu stabbiliti l-valuri fl-inventarji 
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aġġornati għandu jitlesta s-sena ta’ qabel 
ma 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.
L-Istati Membri għandhom jippubblikaw l-
inventarji aġġornati fil-pjanijiet ta' ġestjoni 
tal-baċir tax-xmara aġġornati tagħhom kif 
jistipola l-Artikolu 13 (7) tad-Direttiva 
2000/60/KE.
5. Il-Kummissjoni għandha tivverifika li sa 
l-2025, l-emissjonijiet, il-ħruġ u t-telf kif 
ippreżentati fl-inventarju jikkonformaw 
ma' l-obbligi ta’ tnaqqis jew tmiem stipolati 
fl-Artikolu 4(1)(a)(iv) tad-Direttiva 
2000/60/KE.
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.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-inventarji proposti fl-Artikolu 4 huma diġa' meħtieġa li jitfasslu skond id-Direttia E-PRTR u l-
Artikolu 5 tad-Direttiva ta' Qafas dwar l-Ilma.  Din l-emenda tassigura l-koerenża uniformi ta' 
din id-direttiva mad-definizzjonijiet, l-objettivi u d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva ta' Qafas dwar 
l-Ilma, biex b'hekk ikunu evitati l-interpretazzjonijiet differenti.  

Emenda mressqa minn Linda McAvan

Emenda 102
ARTIKOLU 4

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 

L-Istati Membri għandhom jassiguraw li, 
skond l-obbligi ta' rappurtaġġ fl-Artikolu 
15 tad-Direttiva 2000/60/KE, id-dettalji ta' 
l-emissjonijiet jiġu provduti biex juru 
tnaqqis progressiv għas-sustanzi prijoritarji 
u l-waqfien għas-sustanzi prijoritarji 
perikolużi mniżżla fil-Parti A ta' l-Anness I 
għal kull baċir tax-xmara jew il-parti minnu 
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il-parti minnu fi ħdan it-territorju tagħhom. fi ħdan it-territorju tagħhom. 

2. Il-perjodu ta’ referenza biex jitkejjlu l-
valuri tal-kontaminanti li għandhom 
jitniżżlu fl-inventarju msemmi fil-
paragrafu 1 għandu jkun ta’ sena bejn 
2007 u 2009.
Madankollu, għas-sustanzi prijoritarji u l-
kontaminanti koperti bid-Direttiva 
91/414/KEE, l-valuri jistgħu jiġu kkalkulati 
bħala medja tas-snin 2007, 2008 u 2009.
3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw l-inventarji stabbiliti skond 
il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, inklużi l-
perjodi ta’ referenza rispettivi, lill-
Kummissjoni flimkien mal-pjanijiet ta’ 
ġestjoni tal-baċir tax-xmara rrapurtat 
skond l-Artikolu 15(1) tad-Direttiva 
2000/60/KE.
4. L-Istati Membri għandhom jaġġornaw l-
inventarji tagħhom bħala parti mir-
reviżjonijiet ta' l-analiżi speċifikata fl-
Artikolu 5 (2) tad-Direttiva 2000/60/KE. 
Il-perjodu ta’ referenza li fih għandhom 
jiġu stabbiliti l-valuri fl-inventarji 
aġġornati għandu jitlesta s-sena ta’ qabel 
ma 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.
L-Istati Membri għandhom jippubblikaw l-
inventarji aġġornati fil-pjanijiet ta' ġestjoni 
tal-baċir tax-xmara aġġornati tagħhom kif 
jistipola l-Artikolu 13 (7) tad-Direttiva 
2000/60/KE. 
5. Il-Kummissjoni għandha tivverifika li sa 
l-2025, l-emissjonijiet, il-ħruġ u t-telf kif 
ippreżentati fl-inventarju jikkonformaw 
ma' l-obbligi ta’ tnaqqis jew tmiem stipolati 
fl-Artikolu 4(1)(a)(iv) tad-Direttiva 
2000/60/KE.
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 
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l-inventarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-test rivedut jilħaq konsistenza mad-WFD filwaqt li jevita rekwiżiti ta' rapurtaġġ żejda u 
addizjonalment iebsin.  Ir-rekwiżiti eżistenti ta' l-Artikolu 15 tad-WFD dwar il-monitoraġġ ta' l-
istatus ta' l-ilma tal-wiċċ huma biżżejjed. 

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 103
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, 
inklużi mapep fejn applikabbli, ta’ l-
emmissjonijiet, il-ħruġ u t-telf u s-sorsi
tagħhom 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 l-konċentrazzjonijiet tagħhom fis-
sediment u l-bijota.

L-Istati Membri għandhom jinkludu l-
miżuri kollha ta' kontroll ta' l-emissjonijiet 
meħuda għas-sustanzi prijoritarji u għall-
kontaminanti mniżżla fil-Parti A u B ta' l-
Anness I fl-inventarju.  

Or. en

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, kif ukoll il-konċentrazzjonijiet ta' 
sedimenti u bijota.  Dawn għandhom ikunu identifikati għal trasparenza aħjar. 

Minħabba l-obbligi ta' tnaqqis jew tmiem fuq l-Istati Membri dwar sustanzi prijoritarji, l-Istati 
Membri għandhom jinkludu informazzjoni dwar tali miżuri fl-inventarju tagħhom. 
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Emenda mressqa minn Ambroise Guellec

Emenda 104
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 jew dejta 
oħra disponibbli, u skond ir-Regolament 
(KE) Nru 166/2006, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu inventarju ta’ l-
emmissjonijiet, il-ħruġ u t-telf mis-sorsi 
oriġinali tas-sustanzi prijoritarji (kemm 
minn sors wieħed kif ukoll minn sorsi 
mxerrda ta' tniġġis) mniżżla fl-Anness I 
għal kull baċir tax-xmara jew il-parti minnu 
fi ħdan it-territorju tagħhom.

Or. fr

Emenda mressqa minn Johannes Blokland

Emenda 105
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-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. Sustanzi 
prijoritarji u kontaminanti li ħarġu mis-
sedimenti bħala riżultat tal-ġarr bil-baħar, 
tat-tħammil jew ta'  fenomeni naturali 
m'għandhomx jiġu kkunsidrati bħala telf.  

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Is-sedimenti jkollhom sustanzi prijoritarji 'qodma' li ħarġu fil-passat u li jkunu għerqu.  Bħala 
riżultat tat-turbulanza l-ewwelnett minħabba l-ġarr bil-baħar, it-tieninett minħabba t-tħammil u 
t-tieletnett minħabba fenomeni naturali (bħal tempesti u mareat) dawn is-sustanzi qodma jistgħu 
jiġu rilaxxati u jitħalltu ma' l-ilma tal-wiċċ.  Din l-emenda tfittex li teskludi dawn is-sustanzi 
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mid-definizzjoni ta' 'telf', għax dak li qed jiġri hawn huwa prinċiparjament ir-ridistribuzzjoni ta' 
dawn is-sustanzi iktar milli telf ġdid.  

Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 106
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-emmissjonijiet, il-ħruġ u t-telf tas-
sustanzi prijoritarji u l-kontaminanti kollha 
mniżżla fl-Anness II jew fil-Parti A u B ta’ 
l-Anness I għal kull baċir tax-xmara jew il-
parti minnu fi ħdan it-territorju tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbuta ma' l-Emendi li jżidu s-sustanzi mal-lista, li l-Kummissjoni għadha trid tevalwa - wara 
l-loġika tat-test adottat fl-2001.  L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw dawn is-sustanzi fl-
inventarji tagħhom.

Emenda mressqa minn Ria Oomen-Ruijten

Emenda 107
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-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. Sustanzi li 
għalihom hemm konformità ma' l-Artikolu 
2(1) għandhom ikunu eżenti mill-
inventarju. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għal sustanzi li jista' jiġi muri li hemm konformità ma' l-artikolu 2.1, l-inventarju huwa żejjed.  

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen

Emenda 108
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 2

2. Il-perjodu ta’ referenza biex jitkejjlu l-
valuri tal-kontaminanti li għandhom jitniżżlu 
fl-inventarju msemmi fil-paragrafu 1 għandu 
jkun ta’ sena bejn 2007 u 2009.

2. Il-perjodu ta’ referenza biex jitkejlu l-
valuri tal-kontaminanti li għandhom jitniżżlu 
fl-inventarju msemmi fil-paragrafu 1 għandu 
jkun ta’ sena bejn 2007 u 2009. 

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

Madankollu, għas-sustanzi prijoritarji u l-
kontaminanti koperti bid-Direttiva 
91/414/KEE, l-valuri għandhom jiġu 
kkalkulati bħala medja matul il-perijodu ta' 
użu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbuta ma' l-Emendi 40 u 52: Din l-emenda tikkjarifika, li l-pestiċidi għandhom jitqiesu matul 
il-perijodu li fih jintużaw.  Dan ma jħalliex illi valuri iktar baxxi matul iż-żmien tax-xitwa jbaxxu 
l-medja sabiex anke perijodi estiżi ta' valuri għolja fis-sajf ma jiġux riflessi b'mod falz. 

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen

Emenda 109
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 4

4. L-Istati Membri għandhom jaġġornaw l-
inventarji tagħhom bħala parti mir-
reviżjonijiet ta' l-analiżi speċifikata fl-
Artikolu 5 (2) tad-Direttiva 2000/60/KE.

4. L-Istati Membri għandhom jaġġornaw l-
inventarji tagħhom bħala parti mir-
reviżjonijiet ta' l-analiżi speċifikata fl-
Artikolu 5 (2) tad-Direttiva 2000/60/KE. 

Il-perjodu ta’ referenza li fih għandhom jiġu 
stabbiliti l-valuri fl-inventarji aġġornati 
għandu jitlesta s-sena ta’ qabel ma 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 fl-inventarji aġġornati 
għandu jitlesta s-sena ta’ qabel ma titlesta 
dik l-analiżi. Għas-sustanzi prijoritarji jew 
għall-kontaminanti koperti bid-Direttiva 
91/414/KEE, l-entrati għandhom jiġu 
kkalkulati bħala l-medja matul il-perijodu 
ta' l-użu u f'kull każ  qabel it-tlestija ta’ dik 
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l-analiżi.
L-Istati Membri għandhom jippubblikaw l-
inventarji aġġornati fil-pjanijiet ta' ġestjoni 
tal-baċir tax-xmara aġġornati tagħhom kif 
jistipola l-Artikolu 13 (7) tad-Direttiva 
2000/60/KE. 

L-Istati Membri għandhom jippubblikaw l-
inventarji aġġornati fil-pjanijiet ta' ġestjoni 
tal-baċir tax-xmara aġġornati tagħhom kif 
jistipola l-Artikolu 13 (7) tad-Direttiva 
2000/60/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbuta ma' l-Emendi 40, 52 u 108: Din l-emenda tikkjarifika, li l-pestiċidi għandhom jitqiesu 
matul il-perijodu li fih jintużaw.  Dan ma jħalliex illi valuri iktar baxxi matul iż-żmien tax-xitwa 
jbaxxu l-medja sabiex anke perijodi estiżi ta' valuri għolja fis-sajf ma jiġux riflessi b'mod falz. 

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 110
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 5

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

5. Il-Kummissjoni għandha tivverifika li sa 
l-2012, l-emissjonijiet, il-ħruġ u t-telf kif 
ippreżentati fl-inventarju jistgħu jkunu 
mistennija jikkonformaw ma' l-obbligi, sa l-
2015,  ta’ tnaqqis u tmiem stipolati fl-
Artikolu 4(1)(a)(iv) tad-Direttiva 
2000/60/KE. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport dwar din il-verifika lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill.  Jekk ir-
rapport juri li l-konformità probabbli ma 
tintlaħaqx, għandha tipproponi l-miżuri 
Komunitarji meħtieġa skond l-Artikolu 251 
tat-Trattat KE sa l-2013. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond l-Artikolu 4(1) tad-direttiva ta' qafas dwar l-ilma, l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw l-miżuri meħtieġa skond l-Artikolu 16(1) u (8) bil-għan li progressivament inaqqsu 
jew itemmu t-tniġġis.  Għalhekk m'hux aċċettabli li tistenna sa l-aħħar nett - 2025 - biex tiġi 
verifikata l-konformità.  Tali verifika għandha ssir talinqas f'nofs il-perijodu, u għandha ttieħed 
azzjoni Komunitarja jekk il-verifika turi li l-konformità m'hiex probabbli. 
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Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 111
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 5

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

5. Il-Kummissjoni għandha tivverifika fl-
2012, jekk l-emissjonijiet, il-ħruġ u t-telf kif 
ippreżentati fl-inventarju hux se
jikkonformaw, sa l-2015, ma' l-obbligi ta’ 
tnaqqis u tmiem stipolati fl-Artikolu 
4(1)(a)(iv) tad-Direttiva 2000/60/KE u 
għandha tirraporta r-riżultati u l-
konklużjonijiet lill-Istati Membri u lill-
Parlament u tissuġġerixxi l-miżuri 
meħtieġa biex tintlaħaq il-konformità. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva ta' Qafas dwar l-Ilma 2000/60/KE, l-obbligi ta' tnaqqis iridu 
jintlaħqu sa l-2015 u m'hemm l-ebda ħtieġa li tistenna għaxar snin bl-evalwazzjoni. 

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 112
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 5

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

5. Il-Kummissjoni għandha tivverifika li sa 
l-2015, l-emissjonijiet, il-ħruġ u t-telf kif 
ippreżentati fl-inventarju jikkonformaw ma' 
l-obbligi ta’ tnaqqis u tmiem stipolati fl-
Artikolu 4(1)(a)(iv) tad-Direttiva 
2000/60/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva ta' Qafas dwar l-Ilma 2000/60/KE, l-obbligi ta' tnaqqis iridu 
jintlaħqu sa l-2015 u m'hemm l-ebda ħtieġa li tistenna għaxar snin bl-evalwazzjoni. 
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Emenda mressqa minn Henrik Lax

Emenda 113
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 5

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

5. Il-Kummissjoni għandha tivverifika li sa 
l-2015, l-emissjonijiet, il-ħruġ u t-telf kif 
ippreżentati fl-inventarju jikkonformaw ma' 
l-obbligi ta’ tnaqqis u tmiem stipolati fl-
Artikolu 4(1)(a)(iv) tad-Direttiva 
2000/60/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva ta' Qafas dwar l-Ilma 2000/60/KE, l-obbligi ta' tnaqqis iridu 
jintlaħqu sa l-2015 u m'hemm l-ebda ħtieġa li tistenna għaxar snin bl-evalwazzjoni.  Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi l-metodi meħtieġa biex jitfasslu l-inventarji.

Emenda mressqa minn Henrik Lax

Emenda 114
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 6 A (ġdid)

6a. Il-Kummissjoni għandha, sa ...*, 
tistabilixxi metodi ta' kontroll ta' l-
emissjonijiet għas-sorsi individwali kollha 
bbażati fuq l-aħjar tekniki disponibbli biex 
jintużaw mill-Istati Membri bħala minimu. 
* Sena wara l-adozzjoni ta' din id-Direttiva

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond l-Artikolu 16(8) tad-Direttiva 2000/60/KE, il-Kummissjoni suppost kellha tipproponi 
metodi biex tikkontrolla l-emissjonijiet minn sorsi individwali sa l-2006.  Peress li l-Kummissjoni 
naqset li tagħmel dan, dan ir-rekwiżit għandu jintlaħaq talinqas sas-sena d-dieħla.
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Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 115
ARTIKOLU 4 A (ġdid)

Artikolu 4a
Miżuri biex jitnaqqas it-tniġġis minn 
sustanzi prijoritarji u minn sustanzi 

prijoritarji perikolużi
1. Sabiex jintlaħqu l-objettivi li jitnaqqas it-
tniġġis minn sustanzi prijoritarji u minn 
sustanzi prijoritarji perikolużi stabbiliti 
skond l-Artikolu 41(a)(iv) tad-Direttiva 
2000/60/KE, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-programm ta' miżuri stabbilit 
skond l-Artikolu 11 ta' dik id-Direttiva 
jikkunsidra wkoll miżuri ta' kontroll 
relatati ma' sors wieħed u sorsi mxerrda ta' 
tniġġis, kif ukoll l-istandards ta' kwalità 
ambjentali
stipulati fid-Direttiva.
2. L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw fejn ikun meħtieġ li ssir 
reviżjoni ta' l-implimentazzjoni tal-miżuri 
eżistenti jew l-introduzzjoni ta' miżuri 
ġodda għat-tnaqqis u l-kontroll tat-tniġġis 
minn sustanzi prijoritarji u sustanzi 
prijoritarji perikolużi, fuq il-bażi ta' l-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2000/60/KE u 
sabiex jintlaħqu l-objettivi stipulati fiha. 
Il-Kummissjoni għandha mbagħad tressaq 
l-miżuri xierqa f'livell Komunitarju. 
3. Fejn sustanza prijoritarja jew sustanza 
prijoritarja perikoluża hija koperta 
b'leġiżlazzjoni oħra tal-KE dwar il-
kontaminanti (Direttiva 91/414/KEE, 
Regolament (KE) Nru 1907/2006 jew 
Direttiva 96/61/KE), id-dispożizzjonijiet ta' 
din id-Direttiva għandhom jieħdu 
preċedenza għall-affarijiet kollha relatati 
mal-kontaminanti fl-ilma. 

Or. en
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Emenda mressqa minn Robert Sturdy

Emenda 116
ARTIKOLU 4 A (ġdid)

Artikolu 4a
Miżuri biex jitnaqqas it-tniġġis minn 

sustanzi prijoritarji
1. Sabiex jintlaħqu l-objettivi li jitnaqqas it-
tniġġis minn sustanzi prijoritarji stabbiliti 
skond l-Artikolu 41(a)(iv) tad-Direttiva 
2000/60/KE, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-programm ta' miżuri stabbilit 
skond l-Artikolu 11 ta' dik id-Direttiva 
jikkunsidra wkoll miżuri ta' kontroll 
relatati ma' sors wieħed u sorsi mxerrda ta' 
tniġġis, kif ukoll l-istandards ta' kwalità 
ambjentali, stipulati f'dik id-Direttiva. 
Dawk il-miżuri għandhom jikkkunsidraw 
il-fatt li, fil-każ ta' sustanzi li jirriżultaw 
b'mod naturali jew li huma prodotti bi 
proċessi naturali, it-twaqqif  jew il-waqfien 
gradwali tagħhom hija impossibli għas-
sorsi potenzjali kollha. 
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
miżuri msemmija fil-paragrafu 1 huma 
ekonomikament vijabbli u teknikament 
possibbli kif dikjarat fl-Artikolu (4)(4) tad-
Direttiva 2000/60/KE.
3. L-Istati Membri għandhom, fuq kollox, 
jikkunsidraw l-miżuri eżistenti speċifikati 
fil-leġiżlazzjoni Komunitarja applikabbli. 
4. Fejn meħtieġ, fuq il-bażi ta' l-Artikolu 4 
tad-Direttiva 2000/60/KE u sabiex jintlaħqu 
l-objettivi stipulati fiha, l-Istati Membri 
għandhom jiddeterminaw jekk ikun 
meħtieġ li ssir reviżjoni ta' l-
implimentazzjoni tal-miżuri eżistenti jew l-
introduzzjoni ta' miżuri ġodda għat-tnaqqis 
u l-kontroll tat-tniġġis minn sustanzi 
prijoritarji.  Jekk ikun meħtieġ, il-
Kummissjoni għandha tressaq l-miżuri 
xierqa f'livell Komunitarju. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din itenni l-importanza tad-Direttiva ta' Qafas dwar l-Ilma billi tirreferi għad-dispożizzjonijiet 
tagħha u tneħħi kwalunkwe konfużjoni dwar it-tifsira ta' 'ekonomikament vijabbli u teknikament 
possibbli'. 

Emenda mressqa minn Jan Mulder u Jules Maaten

Emenda 117
ARTIKOLU 4 A (ġdid)

Artikolu 4a
Monitoraġġ ta' l-implimentazzjoni

Fil-każ li l-valuri stipulati skond l-
istandards tal-kwalità ambjentali jinqabżu 
spiss, l-Istati Membri għandhom 
jidentifikaw is-sors u jadottaw miżuri 
effettivi, proporzjonati u stimulanti skond 
diversi strumenti bħal ma hu stipulat fid-
Direttiva 2000/60/KE, bħal ma huma l-
miżuri "supplimentari" deskritti fl-Artikolu 
11(4) u Taqsima B ta' l-Anness VI ta' dik 
id-direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ li l-valuri stipulati skond l-istandards tal-kwalità ambjentali jinqabżu spiss, għandhom 
jittieħdu miżuri effettivi, proporzjonati u stimulanti. Minbarra l-istrumenti legali disponibbli, 
anke l-miżuri "supplementari" disponibbli għandhom jissemmew bħala soluzzjonijiet possibbli, 
peress li miżuri volontarji u ta' aktar stimulu spiss huma aktar effettivi minn metodu strettament 
legali. Dan għandu jgħin li tiżdied il-bażi komuni għad-direttiva nnifisha, u l-leġiżlazzjoni 
ambjentali b'mod ġenerali. 

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 118
ARTIKOLU 4 A (ġdid)

Artikolu 4a

Ir-rapport tal-Kummissjoni 
Matul ir-rapport dwar l-implimentazzjoni 
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ta' l-Artikolu 18(1) tad-Direttiva 
2000/60/KE, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel evalwazzjoni formali dwar il-
konsistenza u l-effettività ta' l-atti 
leġiżlattivi Komunitarji kollha b'impatt 
dirett jew indirett fuq kwalità tajba ta' ilma.  
Din l-evalwazzjoni tippermetti li miżuri 
Komunitarji jiġu adattati jew implimentati 
kif meħtieġ. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fil-proposta tagħha għal direttiva, il-Kummissjoni ma speċifikatx xi miżuri ġodda ta' kontroll ta' 
l-emissjonijiet minħabba li kwalunkwe miżura simili tkun żejda fid-dawl tal-leġiżlazzjoni 
eżistenti jew tal-proposti quddiem il-Parlament u l-Kunsill bħalissa. Madankollu, dik is-
sitwazzjoni tista' tinbidel.  Il-Kummissjoni għandha, għalhekk, b'żieda ma' l-obbligi ta' 
rappurtaġġ tagħha skond l-Artikolu 18 tad-Direttiva ta' Qafas, tissostanzja kwalunkwe deċiżjoni 
biex tipproponi, tadatta jew biex ma tipproponiex leġiżlazzjoni. 

Emenda mressqa minn Åsa Westlund

Emenda 119
ARTIKOLU 4 A (ġdid)

Artikolu 4a
Problemi transkonfinali

Jekk Stat Membri jidentifika sors 
partikolari ta' sustanza prijoritarja bħala 
relevanti biex jikkawża problema ta' tniġġis 
u fejn miżuri nazzjonali waħidhom 
m'humiex biżżejjed u l-problema tat-tniġġis 
tista' tiġi solvuta b'mod aktar effettiv f'livell 
Ewropew, l-Istat Membru jista', skond l-
Artikolu 12 tad-Direttiva 2000/60/KE, 
jinforma lill-Kummissjoni Ewropea biha.  
B'risposta għal tali talba, il-Kummissjoni 
Ewropea għandha, fi żmien sena minn 
meta tirċievi n-notifika tipproponi miżuri 
Komunitarji xierqa, fejn possibbli bbażati 
fuq strument leġiżlattiv eżistenti. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sustanzi prijoritarji li huma trasportati permezz ta' l-atmosfera jew tax-xmajjar jistgħu jwasslu 
għal problemi kbar bi qbiż tal-limiti ta' l-EQS's fl-Istati Membri.  Il-miżuri nazzjonali jistgħu 
mhux dejjem inaqqsu biżżejjed il-konċentrazzjonijiet fl-ambjent peress li l-emissjonijiet il-kbar 
ikunu f'pajjiż wieħed jew f'diversi pajjiżi oħra.  F'dawk il-każi l-Istati Membri għandu jkollhom 
il-possibilità li jinfurmaw lill-Kummissjoni (skond l-Artikolu 12 tad-Direttiva 2006/60/KE).  
Għandha tkun ir-responsabbilità tal-Kummissjoni li tmexxi investigazzjoni u tissuġġerixxi miżuri 
Komunitarji li jikkonċernaw il-problema. 

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 120
ARTIKOLU 4 A (ġdid)

Artikolu 11 (Direttiva 2000/60/KE)

Artikolu 4a
Id-Direttiva 2000/60/KE hija emendata kif 
ġej:
1.  L-Artikolu 11 jiġi sostitwit minn dan li 
ġej: 
"Artikolu 11
Kull Stat Membru għandu jiżgura li jiġi 
stabbilit għal kull distrett tal-baċir tax-
xmara, jew għall-parti tad-distrett tal-baċir 
tax-xmara internazzjonali fit-territorju 
tiegħu, programm ta' miżuri, li jikkunsidra 
r-riżultati ta' l-analiżi meħtieġa skond l-
Artikolu 5, u ta' l-inventarji stabbiliti skond 
l-Artikolu 4 tad-Direttiva xx/2000/KE* 
sabiex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti skond 
l-Artikolu 4.  Tali programmi ta' miżuri 
jistgħu jagħmlu referenza għal miżuri 
minn leġiżlazzjoni adottata f'livell 
nazzjonali u li tkopri t-territorju kollu ta' 
Stat Membru.  Fejn hu xieraq, Stat 
Membru jista' jadotta miżuri applikabbli 
għad-distretti tal-baċir tax-xmara kollha 
u/jew il-porzjonijiet ta' distretti tal-baċir 
tax-xmara internazzjonali li jaqgħu fit-
territorju tiegħu. 
______________________

*  Referenza għal din id-Direttiva."

2. L-Artikolu 18(2)(e) jiġi sostitwit b'dan li 
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ġej: 
"(e) sommarju ta' kwalunkwe proposti, 
miżuri ta' kontroll u strateġiji żviluppati 
skond l-Artikolu 16 jew miżuri oħra 
Komunitarji relevanti ta' kontroll tat-
tniġġis;"
3. Il-paragrafu 6 li ġej hu miżjud ma' l-
Artikolu 18:
"6. Jekk ir-rapport tal-Kummissjoni juri li 
hemm nuqqas ta' implimentazzjoni tad-
Direttiva b'mod ġenerali jew ta' 
dispożizzjonijiet speċifiċi, b'mod partikolari 
għal miżuri ta' kontroll skond l-Artikolu 
16, il-Kummissjoni għandha tipproponi 
miżuri Komunitarji sa mhux aktar tard 
minn **
_______________________
** Tmintax-il xahar wara l-pubblikazzjoni 
tar-rapport."

L-Anness X tad-Direttiva 2000/60/KE 
jinbidel bit-test fl-Anness II ta' din id-
Direttiva.

4. L-Anness X tad-Direttiva 2000/60/KE 
jinbidel bit-test fl-Anness II ta' din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa li tiġi inserita referenza għall-obbligu l-ġdid ta' inventarju dwar il-miżuri ta' 
kontroll tat-tniġġis ta' sustanzi prijoritarji fil-programm ta' miżuri fid-direttiva ta' qafas dwar l-
ilma.  Barraminnhekk, minħabba n-nuqqas ta' miżuri Komunitarji għal miżuri ta' kontroll tat-
tniġġis skond din id-direttiva, ir-rapport tal-Kummissjoni għandu jevalwa wkoll jekk strumenti 
oħra Komunitarji relevanti wettqux il-miżuri skond l-Artikolu 16.  Finalment, jeħtieġ ikun hemm 
mekkaniżmu biex iwassal għal azzjoni Komunitarja jekk ir-rapport isib li l-implimentazzjoni 
m'hiex biżżejjed.

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 121
ARTIKOLU 5, PARAGRAFU 1 (A) (ġdid)

Mhux aktar tard minn .... *, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi jekk 
kwalunkwe sustanza prijoritarja mniżżla fl-
Anness X tad-Direttiva 2000/60/KE 
għandhiex tiġi identifikata bħala sustanza 
perikoluża prijoritarja u għandha tagħmel 
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proposta leġiżlattiva f'dan is-sens. 
* Tnax-il xahar wara kull modifika ta’ l-Anness XII 
tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji tal-PTB fir-REACH instabu li m’humiex biżżejjed. Tant huma riġidi li kważi l-ebda 
sustanza tal-PBT ma ġiet identifikata. Sfortunatament, l-istess kriterji ġew applikati fir-reviżjoni 
ta’ l-Anness X tad-Direttiva 2000/60/KE. Il-Kummissjoni għandha tagħmel proposta għar-
revizjoni ta' l-Anness X fi żmien sitt xhur wara l-emenda tal-kriterji għal sustanzi PBT fir-
REACH.

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 122
ARTIKOLU 9, PARAGRAFU 1, SUBPARAGRAFU 1

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
għall-konformità ma’ din id-Direttiva sa 
mhux iktar tard minn [18–il xahar mid-dħul 
fis-seħħ ta’ din id-Direttiva]. Għandhom 
jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-
test ta' dawk id-dispożizzjonijiet u tabella ta' 
korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet 
u din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
għall-konformità ma’ din id-Direttiva sa 
mhux iktar tard minn [18–il xahar mid-dħul 
fis-seħħ ta’ din id-Direttiva]. Dawn 
għandhom jikkomunikaw minnufih lill-
Kummissjoni it-test ta' dawn id-
dispożizzjonijiet u jissupplixxu tabella tal-
korrelazzjoni bejn dawn id-dispożizzjonijiet 
u din id-Direttiva.

Or. en

Emenda mressqa minn Dimitrios Papadimoulis

Emenda 123
ANNESS I, PARTI A, TABELLA, TITOLU TAL-KOLONNI 7 A U 7 B (ġodda)

(7a) (7b)

EQS bijota EQS sediment

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skond l-Artikolu 16.7 tad-WFD li jistipula li l-Kummissjoni għandha tippreżenta proposti għal 
EQS fl-ilma tal-wiċċ, fis-sediment u fil-bijota u bl-emendi 4-9 ta' l-Artikolu 2.3 u AM 11 ta' l-
Artikolu 2.4 sottoparagrafu A (ġdid) ta' l-istess awtur, Anness I għandu jiġi emendat b'żewġ 
kolonni ġodda li jindikaw il-valuri ta' l-EQS fil-bijota u fis-sediment.  

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 124
ANNESS I, PARTI A, TABELLA, RINGIELA 16

Test propost mill-Kummissjoni
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nru Isem is-sustanza In-numru 

CAS
AA-EQS

L-ilma tal-wiċċ ‘l 
ġewwa mill-kosta

AA-EQS

Ilmijiet tal-
wiċċ oħra

MAC-EQS

L-ilma tal-
wiċċ ‘l ġewwa 
mill-kosta

MAC-EQS

Ilmijiet tal-
wiċċ oħra

(16) Hexachlorobenzene 118-74-1 0.01 0.01 0.05 0.05

Emenda tal-Parlament
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nru Isem is-sustanza In-numru 

CAS
AA-EQS

L-ilma tal-wiċċ ‘l 
ġewwa mill-kosta

AA-EQS

Ilmijiet tal-
wiċċ oħra

MAC-EQS

L-ilma tal-
wiċċ ‘l ġewwa 
mill-kosta

MAC-EQS

Ilmijiet tal-
wiċċ oħra

(16) Hexachlorobenzene 118-74-1 0.0002 0.0002 0.002 0.002

Or. en

Ġustifikazzjoni

Integrazzjoni mill-ġdid tal-valuri proposti mid-DĠ Ambjent għall-konsultazzjoni bejn is-servizzi.
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Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 125
ANNESS I, PARTI A, TABELLA, RINGIELA 17

Test propost mill-Kummissjoni
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nru Isem is-sustanza In-numru 

CAS
AA-EQS

L-ilma tal-wiċċ ‘l 
ġewwa mill-kosta

AA-EQS

Ilmijiet tal-
wiċċ oħra

MAC-EQS

L-ilma tal-
wiċċ ‘l ġewwa 
mill-kosta

MAC-EQS

Ilmijiet tal-
wiċċ oħra

(17) Hexachlorobutadiene 87-68-3 0.1 0.1 0.6 0.6

Emenda tal-Parlament
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nru Isem is-sustanza In-numru 

CAS
AA-EQS

L-ilma tal-wiċċ ‘l 
ġewwa mill-kosta

AA-EQS

Ilmijiet tal-
wiċċ oħra

MAC-EQS

L-ilma tal-
wiċċ ‘l ġewwa 
mill-kosta

MAC-EQS

Ilmijiet tal-
wiċċ oħra

(17) Hexachlorobutadiene 87-68-3 0.03 0.03 0.04 0.04

Or. en

Ġustifikazzjoni

Integrazzjoni mill-ġdid tal-valuri proposti mid-DĠ Ambjent għall-konsultazzjoni bejn is-servizzi.

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 126
ANNESS I, PARTI A, TABELLA, RINGIELA 20

Test propost mill-Kummissjoni
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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Nru Isem is-sustanza In-numru 
CAS

AA-EQS

L-ilma tal-wiċċ ‘l 
ġewwa mill-kosta

AA-EQS

Ilmijiet tal-
wiċċ oħra

MAC-EQS

L-ilma tal-
wiċċ ‘l ġewwa 
mill-kosta

MAC-EQS

Ilmijiet tal-
wiċċ oħra

(20) Iċ-ċomb u l-komposti 
tiegħu

7439-92-1 7.2 7.2 mhux 
applikabbli

mhux 
applikabbli

Emenda tal-Parlament
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nru Isem is-sustanza In-numru 

CAS
AA-EQS

L-ilma tal-wiċċ ‘l 
ġewwa mill-kosta

AA-EQS

Ilmijiet tal-
wiċċ oħra

MAC-EQS

L-ilma tal-
wiċċ ‘l ġewwa 
mill-kosta

MAC-EQS

Ilmijiet tal-
wiċċ oħra

(20) Iċ-ċomb u l-komposti 
tiegħu

7439-92-1 2.1 2.1 2.8 2.8

Or. en

Ġustifikazzjoni

Integrazzjoni mill-ġdid tal-valuri proposti mid-DĠ Ambjent għall-konsultazzjoni bejn is-servizzi.

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 127
ANNESS I, PARTI A, TABELLA, RINGIELA 23

Test propost mill-Kummissjoni
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nru Isem is-sustanza In-numru 

CAS
AA-EQS

L-ilma tal-wiċċ ‘l 
ġewwa mill-kosta

AA-EQS

Ilmijiet tal-
wiċċ oħra

MAC-EQS

L-ilma tal-
wiċċ ‘l ġewwa 
mill-kosta

MAC-EQS

Ilmijiet tal-
wiċċ oħra

(23) In-nikil u l-komposti tiegħu 7440-02-0 20 20 mhux 
applikabbli

mhux 
applikabbli

Emenda tal-Parlament
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_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nru Isem is-sustanza In-numru 
CAS

AA-EQS

L-ilma tal-wiċċ ‘l 
ġewwa mill-kosta

AA-EQS

Ilmijiet tal-
wiċċ oħra

MAC-EQS

L-ilma tal-
wiċċ ‘l ġewwa 
mill-kosta

MAC-EQS

Ilmijiet tal-
wiċċ oħra

(23) In-nikil u l-komposti tiegħu 7440-02-0 3.8 3.8 13. 6 13.6

Or. en

Ġustifikazzjoni

Integrazzjoni mill-ġdid tal-valuri proposti mid-DĠ Ambjent għall-konsultazzjoni bejn is-servizzi.

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 128
ANNESS I, PARTI A, TABELLA, RINGIELA 33 (ġdid)

Emenda tal-Parlament

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nru. Isem is-sustanza In-numru 

CAS
AA-EQS AA-EQS MAC-

EQS
MAC-
EQS

(33a) Ċjanur (cyanide) 
Liberu

57-12-5 50 50 100 100

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbuta ma’ l-Emenda 193. L-istandards proposti qed jirriflettu dejta dwar it-tossiċità tal-ħut u 
l-valur tal-limitu ta' l-ilma tax-xorb ta' l-UE (Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE tat-3 ta' Novembru 
1998 dwar il-kwalità ta' l-ilma intenzjonat għall-konsum uman) għaċ-ċjanur (cyanide) kollu.
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Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 129
ANNESS I, PARTI A, TABELLA, RINGIELA 33 B (ġdid)

Emenda tal-Parlament

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nru
.

Isem is-sustanza Numru CAS1 AA-EQS AA-EQS MAC-EQS MAC-EQS

Il-komposti perfluworinati (PFC)

Aċidu perfluorooctane sulphonic  
(PFOS)

1763-23-1

Melħ tal-potassju 2795-39-3

Melħ ta' l-ammonja 29081-56-9

Melħ tal-litju 29457-72-5

Melħ tad-Diethanolamine 
(DEA)

70225-39-5

Aċidu perfluorooctanoic (PFOA) 335-67-1

(33
b)

Ammonium 
perfluorooctanoate 
(APFO)

3825-26-1

- - ∑=0.3 ∑=0.3

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbuta ma’ l-Emenda 210: Filwaqt li fuq perijodu twil l-emissjonijiet u t-telf ta' PFC fl-ilma 
għandhom jitwaqqfu, l-Istandards ta' Kwalità Ambjentali proposti jiżguraw, li sa l-2015 
trattament sempliċi bħal filtrazzjoni tax-xatt huwa biżżejjed biex jipproduċi ilma tax-xorb minn 
ilmijiet tal-wiċċ Ewropej, għargħar li ma jikkontaminawx l-art agrikola u li l-ħut jistgħu jkunu 
tajbin għall-konsum uman.

Emenda mressqa minn Dan Jørgensen

Emenda 130
ANNESS I, PARTI A, TABELLA, TIFSIRA 2
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Test propost mill-Kummissjoni

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nru. Isem is-sustanza Numru CAS1 AA-EQS AA-EQS MAC-

EQS
MAC-
EQS

21   Dan il-parametru hu l-Istandard ta' Kwalità Ambjentali espress bħala valur medju annwali 
(EQS-AA).  

Emenda tal-Parlament

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nru. Isem is-sustanza Numru CAS1 AA-EQS 

21
AA-EQS 
21

MAC-
EQS

MAC-
EQS

21   Dan il-parametru hu l-Istandard ta' Kwalità Ambjentali espress bħala valur medju annwali 
(EQS-AA).  Għal sustanzi prijoritarji jew kontaminanti li ġejjin minn użi koperti bid-Direttiva 
91/414/KEE, it-teħid tal-kampjuni għandu jsir matul il-perijodu ta' l-użu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbuta ma' l-Emendi 40, 52, 108 u 109 u mmirati biex jiġi evitat it-teħid ta' kampjuni mhux 
meħtieġa matul ix-xhur tax-xitwa, meta l-pestiċidi ma jintużawx. 

Emenda mressqa minn Jan Mulder u Jules Maaten

Emenda 131
ANNESS I, PARTI C, PARAGRAFU 1

1. Kolonni 4 u 5: Għal kull ilma tal-wiċċ 
partikolari, il-konformità ma’ l-EQS-AA 
teħtieġ li għal kull punt ta’ monitoraġġ 
rappreżentattiv fi ħdan l-ilma, il-medja 
aritmetika tal-konċentrazzjonijiet imkejla fi 
żminijiet differenti matul is-sena huwa taħt 
l-istandard.

imħassar

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu jtenni dak li hu stipulat fid-Direttiva ta' Qafas dwar l-Ilma.  L-Artikolu 2 u 4 
tad-WFD diġa' jispeċifikaw l-irwol ta' l-EQS fil-kuntest biex jintlaħqu l-objettivi ambjentali.  Id-
WFD jistipula wkoll kif l-istatus ta' l-ilma għandu jiġi sorveljat. Għal darb'oħra, il-parti A ta' l-
Anness I tispeċifika wkoll li l-EQS huma espressi bħala valur annwali medju jew valur għall-
MAC.   L-Anness I, parti C, paragrafi 1 u 2 għalhekk huma żejda u jistgħu jiġu mħassra.  



PE 378.727v01-00 76/136 AM\631286MT.doc

MT

Emenda mressqa minn Jan Mulder u Jules Maaten

Emenda 132
ANNESS I, PARTI C, PARAGRAFU 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.

imħassar

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu jtenni dak li hu stipulat fid-Direttiva ta' Qafas dwar l-Ilma.  L-Artikolu 2 u 4 
tad-WFD diġa' jispeċifikaw l-irwol ta' l-EQS fil-kuntest biex jintlaħqu l-objettivi ambjentali.  Id-
WFD jistipula wkoll kif l-istatus ta' l-ilma għandu jiġi sorveljat.  Għal darb'oħra, il-parti A ta' l-
Anness I tispeċifika wkoll li l-EQS huma espressi bħala valur annwali medju jew valur għall-
MAC.   L-Anness I, parti C, paragrafi 1 u 2 għalhekk huma żejda u jistgħu jiġu mħassra. 

Emenda mressqa minn Dimitrios Papadimoulis

Emenda 133
ANNESS I, PARTI C, PARAGRAFU 2 A (ġdid)

2a. Kolonna 7a: Għal kull massa ta' ilma 
tal-wiċċ, il-konformità ma' l-EQS fil-bijota 
tfisser li l-konċentrazzjonijiet meqjusa fit-
tessut ta' organiżmi tal-priża (piż bil-
likwidu) ma jistgħux jeċċedu l-istandard.  
Il-monitoraġġ għandu jsir talinqas darba 
f'sena ħlief jekk intervalli oħra huma 
ġustifikati fuq il-bażi ta' għarfien tekniku u 
evalwazzjoni esperta. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ta' monitoraġġ fid-WFD jinkludu t-teħid ta' kampjuni ta' sustanzi prijoritarji darba 
fix-xahar ħlief jekk intervalli ikbar ikunu ġustifikati fuq il-bażi ta' għarfien tekniku u ġudizzju 
espert.  Peress li s-sediment u l-bijota huwa matriċi li qed jinġabru m'hemmx bżonn li jittieħdu 
kampjuni ta' spiss daqs fl-ilma. 
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Emenda mressqa minn Dimitrios Papadimoulis

Emenda 134
ANNESS I, PARTI C, PARAGRAFU 2 B (ġdid)

2b. Kolonna 7b: Għal kull massa ta' ilma 
tal-wiċċ, il-konformità ma' l-EQS fis-
sediment tfisser li l-konċentrazzjonijiet
meqjusa fis-sediment tal-wiċċ (piż niexef) 
ma jistgħux jeċċedu l-istandard.  Il-
monitoraġġ għandu jsir darba kull tielet 
sena ħlief jekk intervalli oħra huma 
ġustifikati fuq il-bażi ta' għarfien tekniku u 
evalwazzjoni esperta. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ta' monitoraġġ fid-WFD jinkludu t-teħid ta' kampjuni ta' sustanzi prijoritarji darba 
fix-xahar ħlief jekk intervalli ikbar ikunu ġustifikati fuq il-bażi ta' għarfien tekniku u ġudizzju 
espert.  Peress li s-sediment u l-bijota huwa matriċi li qed jinġabru m'hemmx bżonn li jittieħdu 
kampjuni ta' spiss daqs fl-ilma. 

Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 135
ANNESS I, PARTI C, PARAGRAFU 3, SOTTOPARAGRAFU 1

3. Bl-eċċezzjoni tal-kadmju, iċ-ċomb, il-
merkurju u n-nikil (minn hawn ‘il quddiem 
imsejħa “metalli”), l-Istandards ta’ Kwalità 
Ambjentali (EQS) stipolati f’dan l-Anness 
huma espressi bħala t-total ta’ 
konċentrazzjonijiet fil-kampjun ta’ l-ilma 
sħiħ. Fil-każ tal-metalli, l-EQS jirreferi 
għall-konċentrazzjoni maħlula, jiġifieri l-
fażi maħlula tal-kampjun ta’ l-ilma li 
tinkiseb permezz tal-filtrazzjoni minn filtru 
ta’ 0.45 µm jew kwalunkwe trattament ta’ 
qabel ieħor.

3. L-Istandards ta’ Kwalità Ambjentali 
(EQS) stipolati f’dan l-Anness huma 
espressi bħala t-total ta’ konċentrazzjonijiet 
fil-kampjun ta’ l-ilma sħiħ.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-bijodisponibbilità tal-metalli m'hiex statika iżda tvarja fuq medda ta' żmien b'kundizzjonijiet 
differenti. Il-ħut jista' jakkumula ammonti għolja ta' metall li jista' jkollu impatt detrimentali fuq 
il-fertilità u l-iżvilupp tal-larve. Il-metalli għalhekk għandhom ikunu espressi bħala 
konċentrazzjonali totali għall-EQS.

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 136
ANNESS I, PARTI C, PARAGRAFU 3, SOTTOPARAGRAFU 1

3. Bl-eċċezzjoni tal-kadmju, iċ-ċomb, il-
merkurju u n-nikil (minn hawn ‘il quddiem 
imsejħa “metalli”), l-Istandards ta’ Kwalità 
Ambjentali (EQS) stipolati f’dan l-Anness 
huma espressi bħala t-total ta’ 
konċentrazzjonijiet fil-kampjun ta’ l-ilma 
sħiħ. Fil-każ tal-metalli, l-EQS jirreferi 
għall-konċentrazzjoni maħlula, jiġifieri l-
fażi maħlula tal-kampjun ta’ l-ilma li 
tinkiseb permezz tal-filtrazzjoni minn filtru 
ta’ 0.45 µm jew kwalunkwe trattament ta’ 
qabel ieħor.

3. L-Istandards ta’ Kwalità Ambjentali 
(EQS) stipolati f’dan l-Anness huma 
espressi bħala t-total ta’ konċentrazzjonijiet 
fil-kampjun ta’ l-ilma sħiħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-metalli huma mkejla biss f’konċentrazzjoni maħlula, dan jista’ jwassal għal stima inqas 
b’mod sinifikanti tal-kontenut tal-metall tal-kampjun ta’ l-ilma, aktar u aktar li l-frazzjoni tal-
metall f’materja sospiża tista’ tiġi bijodisponibbli jekk il-kundizzjonijiet ta’ l-ilma tal-wiċċ 
jinbidlu. Il-kampjun kollu ta’ l-ilma għandu jiġi kkunsidrat għall-EQS.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber

Emenda 137
ANNESS I, PARTI C, PARAGRAFU 3, SOTTOPARAGRAFU 2

Jekk il-konċentrazzjonijiet naturali fl-isfond 
tal-metalli huma ogħla mill-valut ta' l-EQS 
jew jekk il-livell ta' minerali, il-pH jew 
parametri oħra ta' kwalità ta' l-ilma 
jaffettwaw il-bijodisponibilità tal-metalli, l-

Għall-metalli, il-konċentrazzjonijiet naturali 
fl-isfond u parametri ta' kwalità ta' l-ilma 
relevanti (il-livell ta' minerali, il-pH, DOC 
(karbun organiku mdewweb)) li jaffetwaw
il-bijodisponibilità tal-metalli, għandhom 
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Istati Membri jistgħu jqisu dan meta 
jivvalutaw ir-riżultati tal-monitoraġġ ma' l-
EQS.  Jekk jagħżlu li jagħmlu dan, l-użu 
tal-metodi ta' kalkolu stipolati skond l-
Artikolu 2(5) huma obbligatorji.

jiġu kkunsidrati meta jivvalutaw ir-riżultati 
tal-monitoraġġ ma' l-EQS.  Jekk il-valur ta' 
l-EQS jinqabeż, l-użu tal-metodi ta' kalkolu 
stipolati skond l-Artikolu 2(5) huma 
obbligatorji. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni fil-proposta tal-Kummissjoni ma tistax tittrata b'mod tajjeb is-sitwazzjonijiet li 
fihom il-konċentrazzjonijiet fl-isfond huma marġinalment taħt il-valur EQS.  F'tali każijiet ma 
jkunx xieraq li jiġi injorat kompletament l-impatt tal-konċentrazzjonijiet fl-isfond, peress li dak l-
impatt jiġi kkunsidrat bis-sħiħ jekk il-konċentrazzjonijiet fl-isfond huma biss ftit ħafna ogħla u 
għalhekk 'il fuq mill-valur EQS relevanti.  Għal din ir-raġuni id-dispożizzjoni għandha tkun 
imfassla b'mod wiesgħa. 

Emenda mressqa minn Dimitrios Papadimoulis

Emenda 138
ANNESS I, PARTI C, PARAGRAFU 3, SOTTOPARAGRAFU 2

Jekk il-konċentrazzjonijiet naturali fl-isfond 
tal-metalli huma ogħla mill-valut ta' l-EQS 
jew jekk il-livell ta' minerali, il-pH jew 
parametri oħra ta' kwalità ta' l-ilma 
jaffettwaw il-bijodisponibilità tal-metalli, l-
Istati Membri jistgħu jqisu dan meta 
jivvalutaw ir-riżultati tal-monitoraġġ ma' l-
EQS. Jekk jagħżlu li jagħmlu dan, l-użu tal-
metodi ta' kalkolu stipolati skond l-Artikolu 
2(5) huma obbligatorji.

Jekk il-konċentrazzjonijiet naturali fl-isfond 
tal-metalli fl-ilma, fil-bijota jew fis-
sediment, huma ogħla mill-valut ta' l-EQS 
jew jekk il-livell ta' minerali, il-pH jew 
parametri oħra ta' kwalità ta' l-ilma 
jaffettwaw il-bijodisponibilità tal-metalli, l-
Istati Membri jistgħu jqisu dan meta 
jivvalutaw ir-riżultati tal-monitoraġġ ma' l-
EQS  Jekk jagħżlu li jagħmlu dan, l-użu tal-
metodi ta' kalkolu stipolati skond l-Artikolu 
2(5) huma obbligatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika li l-valuri EQS għandhom jiġu stabbiliti għal dik il-matriċi fejn jgħixu 
l-aktar organiżmi sensittivi: għall-ilma jekk huma organiżmi ħajjin ta' l-ilma li huma l-aktar 
sensittivi; għas-sediment jekk huma organiżmi ħajjin tas-sediment li huma l-aktar sensittivi, u 
għall-bijota jekk huma mammiferi jew bnedmin permezz ta' vvelenar sekondarju li huma l-aktar 
sensittivi. 
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Emenda mressqa minn Riitta Myller

Emenda 139
ANNESS I, PARTI C, PARAGRAFU 3, SOTTOPARAGRAFU 2

Jekk il-konċentrazzjonijiet naturali fl-isfond 
tal-metalli huma ogħla mill-valut ta' l-EQS
jew jekk il-livell ta' minerali, il-pH jew 
parametri oħra ta' kwalità ta' l-ilma 
jaffettwaw il-bijodisponibilità tal-metalli, l-
Istati Membri jistgħu jqisu dan meta 
jivvalutaw ir-riżultati tal-monitoraġġ ma' l-
EQS. Jekk jagħżlu li jagħmlu dan, l-użu tal-
metodi ta' kalkolu stipolati skond l-Artikolu 
2(5) huma obbligatorji.

Il-konċentrazzjonijiet naturali fl-isfond tal-
metalli se jiġu miżjuda mal-valur ta' l-EQS. 
Barra minn hekk, jekk il-livell ta' minerali, 
il-pH jew parametri oħra ta' kwalità ta' l-ilma 
jaffettwaw il-bijodisponibilità tal-metalli, l-
Istati Membri jistgħu jqisu dan meta 
jivvalutaw ir-riżultati tal-monitoraġġ ma' l-
EQS. Jekk jagħżlu li jagħmlu dan, l-użu tal-
metodi ta' kalkolu stipolati skond l-Artikolu 
2(5) huma obbligatorji. Il-
konċentrazzjonijiet naturali fl-isfond għall-
metalli f'ilmijiet ta' ġewwa tal-wiċċ, u 
f'ilmijiet kostali għandhom jiġu determinati 
filwaqt li jiġu meqjusa b'mod partikulari l-
ħamrija u ġarr naturali fil-baċini tax-
xmara. L-Istati Membri għandhom 
jirrapportaw fil-pjanijiet tagħhom ta' 
maniġġjar ta' baċin tax-xmara dwar il-
konċentrazzjonijiet naturali fl-isfond ta' 
metalli u dwar kif il-konċentrazzjonijiet fl-
isfond ta' metalli ġew meqjusa fl-
evalwazzjoni ta' riżultati kontra l-EQS,

Or. fi

Emenda mressqa minn Robert Sturdy

Emenda 140
ANNESS I, PARTI C, PARAGRAFU 3, SOTTOPARAGRAFU 2

Jekk il-konċentrazzjonijiet naturali fl-isfond 
tal-metalli huma ogħla mill-valut ta' l-EQS 
jew jekk il-livell ta' minerali, il-pH jew 
parametri oħra ta' kwalità ta' l-ilma 
jaffettwaw il-bijodisponibilità tal-metalli, l-
Istati Membri jistgħu jqisu dan meta 
jivvalutaw ir-riżultati tal-monitoraġġ ma' l-
EQS. Jekk jagħżlu li jagħmlu dan, l-użu tal-
metodi ta' kalkolu stipolati skond l-Artikolu 
2(5) huma obbligatorji.

Jekk il-konċentrazzjonijiet naturali fl-isfond 
tal-metalli huma ogħla mill-valut ta' l-EQS 
jew jekk il-livell ta' minerali, il-pH jew 
parametri oħra ta' kwalità ta' l-ilma 
jaffettwaw il-bijodisponibilità tal-metalli, l-
Istati Membri jistgħu jqisu dan meta 
jivvalutaw ir-riżultati tal-monitoraġġ ma' l-
EQS. Jekk jagħżlu li jagħmlu dan, l-użu tal-
metodoloġiji ta' kalkolu stipolati skond l-
Artikolu 2(5) huma obbligatorji.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din tikkjarifika u tagħmel l-Emenda 5 ta' Laperrouze konsistenti, li temenda l-Artikolu 2 (3) (2) 
li jirreferi għall-punt 3 tal-Parti C ta' l-Anness I. Sabiex tkun ċara, għandu jintuża l-istess kliem 
fil-proposta u fl-Anness.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges

Emenda 141
ANNESS II 

Anness X linja 1 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alachlor

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alachlor X

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Alachlor huwa pestiċida li m'għadux awtorizzat għall-użu ġenerali fl-UE. L-Alachlor huwa 
karċinoġen u jista' jkollu effett ta' detriment fuq il-ħut u oraniżmi akkwatiċi oħra. L-Alachlor 
għandu jiġi identifikat bħala sustanza perikoluża ta' prijorita peress li l-prevenzjoni ta' effetti 
ħżiena fit-tul hija possibbli biss meta ma jkun hemm l-ebda emmissjoni.
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Emenda mressqa minn Péter Olajos

Emenda 142
ANNESS II 

Anness X linja 1 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alachlor

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alachlor X

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Alachlor huwa pestiċida li m'għadux awtorizzat għall-użu ġenerali fl-UE. L-Alachlor huwa 
karċinoġen u jista' jkollu effett ta' detriment fuq il-ħut u oraniżmi akkwatiċi oħra. L-Alachlor 
għandu jiġi identifikat bħala sustanza perikoluża ta' prijorita peress li l-prevenzjoni ta' effetti 
ħżiena fit-tul hija possibbli biss meta ma jkun hemm l-ebda emmissjoni.

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 143
ANNESS II 

Anness X linja 3 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni
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Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazine

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazine X

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-atrazine ġie mnaqqas għal "sustanza ta' prijorita" għal raġunijiet politiċi u mhux xjentifiċi. L-
atrazine huwa diżordinatur endokrinali, li jqajjem l-istess livell ta’ tħassib. Il-Kummissjoni 
stqarret fl-evalwazzjoni tagħha ta' l-impatt li, fuq il-bażi ta' opinjoni esperta, dan jista' jiġi 
identifikat bħala "prijorita perikoluża" minħabba "il-livell ta' tħassib ekwivalenti" tiegħu, iżda 
mbagħad waqfet mill tagħmel hekk minħabba "l-impatt potenzjali ta' deċiżjoni bħal din". Dan 
idgħajjef id-dispożizzjonijiet stess tad-direttiva ta' qafas dwar l-ilma. L-atrazine għandu jiġi 
identifikat bħala prijorita perikoluża.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges

Emenda 144
ANNESS II

Anness X linja 3 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazine
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Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazine X

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-atrazine huwa pestiċida li m'għadux awtorizzat għall-użu ġenerali fl-UE, iżda hemm Stati 
Membri differenti li qed jgħidu li hemm 'ċerti użi' li għadhom validi - pereżempju bħala erbiċida 
fuq il-qamħ ħelu. L-atrazine għandu proprjetajiet li jixbħu l-ormoni u dan jista' jtellef il-fertilita 
tal-ħut kif ukoll il-mod kif dan jikber. Għalhekk, l-atrazine għandu jiġi identifikat bħala sustanza 
ta' prijorita perikoluża.

Emenda mressqa minn Péter Olajos

Emenda 145
ANNESS II 

Anness X linja 3 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazine

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja
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(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazine X

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-atrazine huwa pestiċida li m'għadux awtorizzat għall-użu ġenerali fl-UE, iżda hemm Stati 
Membri differenti li qed jgħidu li hemm 'ċerti użi' li għadhom validi - pereżempju bħala erbiċida 
fuq il-qamħ ħelu. L-atrazine għandu proprjetajiet li jixbħu l-ormoni u dan jista' jtellef il-fertilita 
tal-ħut kif ukoll il-mod kif dan jikber. Għalhekk, l-atrazine għandu jiġi identifikat bħala sustanza 
ta' prijorita perikoluża.

Emenda mressqa minn Dimitrios Papadimoulis

Emenda 146
ANNESS II 

Anness X linja 3 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazine

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazine X

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-atrazine huwa pestiċida klassifikata bħala mutaġenika u karcinoġen. Huwa perikoluż fil-każ 
ta' konsum jew teħid tan-nifs. Ma jistax jiġi eskluż ċertu riskju għall-kanċer meta wieħed ikun 
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espost għalih fit-tul. Għalhekk, l-atrazine għandu jiġi identifikat bħala sustanza ta' prijorita 
perikoluża.

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 147
ANNESS II 

Anness X linja 12 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)phthalate 
(DEHP)

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)phthalate 
(DEHP)

X

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-DEHP huwa kimika industrijali ta' volum għoli li huwa użat kważi esklussivament biex irattab 
il-PVC. Dan issibu mxerred ħafna fl-ambjent. Id-DEHP huwa klassifikat uffiċjalment bħala 
tossiku għar-riproduzzjoni. Il-Kumitat Xjentifiku tal-Kummissjoni Ewropea sabet li huwa 
relattivament persistenti fil-ħamrija u sedimenti aerobiċi u persistenti ħafna f'kundizzjonijiet 
anerobiċi. Għalhekk, għandu jiġi identifikat bħala "sustanza ta' prijorita perikoluża".
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Emenda mressqa minn Henrik Lax, Andres Tarand

Emenda 148
ANNESS II 

Anness X linja 12 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)phthalate 
(DEHP)

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)phthalate 
(DEHP)

X

Or. en

Emenda mressqa minn Péter Olajos

Emenda 149
ANNESS II

Anness X linja 12 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)phthalate 
(DEHP)

Emenda tal-Parlament
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Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)phthalate 
(DEHP)

X

Or. en

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges

Emenda 150
ANNESS II 

Anness X linja 12 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)phthalate 
(DEHP)

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)phthalate 
(DEHP)

X

Or. en
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Emenda mressqa minn Dimitrios Papadimoulis

Emenda 151
ANNESS II, 

Anness X linja 12 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) X

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond l-evalwazzjoni ta' riskju fir-Regolament tal-Kunsill 793/93/KEE dwar l-evalwazzjoni u l-
kontroll tar-riskji fis-sustanzi eżistenti, hemm ċertu risku għal organiżmi ħajjin tal-ħamrija 
peress li dan jakkumula fis-sediment u fil-bijota minħabba l-prijoritajiet lipofiliċi tiegħu.  Barra 
minn hekk, id-DEHP huwa klassifikat bħala tossiku għar-riproduzzjoni ta' kategorija 2, u 
għalhekk jilħaq il-kriterji tar-REACH biex jaqa' taħt l-iskema ta' awtorizzazzjoni. Għalhekk, id-
DEHP għandu jiġi identifikat bħala sustanza ta' prijorita perikoluża.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges

Emenda 152
ANNESS II 

Anness X linja 13 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni
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Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diuron

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diuron X

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Diuron huwa erbiċida użat ħafna pereżempju biex ma jikbirx ħaxix fuq il-linji tal-ferrovija u 
l-limitazzjoni ġenerali tiegħu fl-UE għadha m'għaddietx. Id-Diuron huwa karċinoġen u tossiku 
għar-riproduzzjoni u jikkontamina l-ilma ta' taħt l-art. Għalhekk, għandu jiġi identifikat bħala 
"sustanza ta' prijorita perikoluża".

Emenda mressqa minn Péter Olajos

Emenda 153
ANNESS II

Anness X linja 13 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diuron

Emenda tal-Parlament
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Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diuron X

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Diuron huwa erbiċida użat ħafna pereżempju biex ma jikbirx ħaxix fuq il-linji tal-ferrovija u 
l-limitazzjoni ġenerali tiegħu fl-UE għadha m'għaddietx. Id-Diuron huwa karċinoġen u tossiku 
għar-riproduzzjoni u jikkontamina l-ilma ta' taħt l-art. Għalhekk, għandu jiġi identifikat bħala 
"sustanza ta' prijorita perikoluża". 

Emenda mressqa minn Péter Olajos

Emenda 154
ANNESS II 

Anness X linja 20 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(20) 7439-92-1 231-100-4 Iċ-ċomb u l-komposti tiegħu

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(20) 7439-92-1 231-100-4 Iċ-ċomb u l-komposti tiegħu X

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Iċ-ċomb huwa persistenti, instab li hu bijoakkumulattiv fil-molluski u huwa tossiku ħafna. Il-
Kummissjoni OSPAR inkludiet iċ-ċomb fil-lista OSPAR ta' Kimiċi ta' Azzjoni ta' Prijorita u 
huma fost il-gruppi ta' prijorita HELCOM ta' sustanzi perikolużi għall-Baħar Baltiku. Iċ-ċomb 
għandu jiġi identifikat bħala sustanza perikoluża ta' prijorita u għandhom jinqatgħu l-
emissjonijiet u t-telfien tiegħu.

Emenda mressqa minn Henrik Lax, Andres Tarand

Emenda 155
ANNESS II 

Anness X linja 20 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(20) 7439-92-1 231-100-4 Iċ-ċomb u l-komposti tiegħu

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(20) 7439-92-1 231-100-4 Iċ-ċomb u l-komposti tiegħu X

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta ċ-ċomb jinfirex fl-ambjent, dan jibqa' fl-ekosistemi għal sekli sħaħ, hemm sitwazzjoni ta' 
bijo-akkumulazzjoni pereżempju fil-molluski, u huwa tossiku ħafna. Il-Kummissjoni OSPAR 
inkludiet iċ-ċomb fil-lista OSPAR ta' Kimiċi ta' Azzjoni ta' Prijorita u huma fost il-gruppi ta' 
prijorita HELCOM ta' sustanzi perikolużi għall-Baħar Baltiku. Iċ-ċomb għandu jiġi identifikat 
bħala sustanza perikoluża ta' prijorita u għandhom jinqatgħu l-emissjonijiet u t-telfien tiegħu.
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Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges

Emenda 156
ANNESS II 

Anness X linja 20 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(20) 7439-92-1 231-100-4 Iċ-ċomb u l-komposti tiegħu

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(20) 7439-92-1 231-100-4 Iċ-ċomb u l-komposti tiegħu X

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċomb huwa persistenti, instab li hu bijoakkumulattiv fil-molluski u huwa tossiku ħafna. Il-
Kummissjoni OSPAR inkludiet iċ-ċomb fil-lista OSPAR ta' Kimiċi ta' Azzjoni ta' Prijorita u 
huma fost il-gruppi ta' prijorita HELCOM ta' sustanzi perikolużi għall-Baltiku. Iċ-ċomb għandu 
jiġi identifikat bħala sustanza perikoluża ta' prijorita u għandhom jinqatgħu l-emissjonijiet u t-
telfien tiegħu.

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 157
ANNESS II 

Anness X linja 20 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni
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Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(20) 7439-92-1 231-100-4 Iċ-ċomb u l-komposti tiegħu

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(20) 7439-92-1 231-100-4 Iċ-ċomb u l-komposti tiegħu X

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’definizzjoni, iċ-ċomb huwa persistenti, instab li hu bijoakkumulattiv fil-molluski u huwa 
tossiku ħafna. Fl-evalwazzjoni mill-2001 tal-Kummissjoni, din indikat li ċ-ċomb jissodisfa l-livell 
ta' tħassib sabiex jiġi identifikat bħala "prijorita ta' periklu", iżda mbagħad bidlet il-fehma 
"minħabba impatti soċjo-ekonomiċi estensivi". Dan il-kriterju ma jeżistix fir-direttiva ta' qafas 
ta' l-ilma għall-identifikazzjoni ta' sustanzi perikolużi ta' prijorita u għalhekk m'huwiex 
applikabbli. Iċ-ċomb u l-komposti tiegħu għandhom jiġu identifikati bħala prijorita ta' periklu.

Emenda mressqa minn Dimitrios Papadimoulis

Emenda 158
ANNESS II, 

Anness X linja 20 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(20) 7439-92-1 231-100-4 Iċ-ċomb u l-komposti tiegħu
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Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(20) 7439-92-1 231-100-4 Iċ-ċomb u l-komposti tiegħu X

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċomb ġie identifikat fl-ewwel fażi bħala sustanza perikoluża ta' prijorita (Dokument ta' Ħidma 
tal-Kummissjoni ENV/191000/01) minħabba l-proprjetajiet intrinsiċi magħrufa tiegħu bħala 
wieħed mill-aktar metalli tossiċi. Iċ-ċomb huwa inkluż fiż-żewġ ftehimiet internazzjonali; il-
Protokoll dwar il-Metalli Tqal tal-Konvenzjoni UN-ECE dwar it-Tniġġis Transkonfinanti ta' l-
Arja fuq Distanzi Kbar u fil-lista OSPAR ta' Kimiċi ta' Azzjoni ta' Prijorita. Iċ-ċomb jissodisfa l-
kriterji PBT u għandu proprjetajiet newro-tossiċi u tossiċi għar-riproduzzjoni. Għalhekk, iċ-
ċomb għandu jiġi identifikat bħala sustanza perikoluża ta' prijorita.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges

Emenda 159
ANNESS II 

Anness X linja 22 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(22) 91-20-3 202-049-5 In-naftalina

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja
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(22) 91-20-3 202-049-5 In-naftalina X

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-naftalina hija kimika industrijali fost oħrajn użata fil-produzzjoni ta' żebgħa u kuluri iżda 
wkoll fil-formolazzjoni ta' pestiċidi. In-naftalina hija karċinoġen u newro-tossika iżda tista' 
sseħħ ukoll fin-natura. Minħabba l-effett tossiku tagħha fuq organiżmi akkwatiċi anki 
f'konċentrazzjonijiet baxxi, in-naftalina għandha tiġi identifikata bħala sustanza perikoluża ta' 
prijorita.

Emenda mressqa minn Péter Olajos

Emenda 160
ANNESS II 

Anness X linja 22 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(22) 91-20-3 202-049-5 In-naftalina

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(22) 91-20-3 202-049-5 In-naftalina X

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-naftalina hija kimika industrijali fost oħrajn użata fil-produzzjoni ta' żebgħa u kuluri iżda 
wkoll fil-formolazzjoni ta' pestiċidi. In-naftalina hija karċinoġen u newro-tossika iżda tista' 
sseħħ ukoll fin-natura. Minħabba l-effett tossiku tagħha fuq organiżmi akkwatiċi anki 
f'konċentrazzjonijiet baxxi, in-naftalina għandha tiġi identifikata bħala sustanza perikoluża ta' 
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prijorita.

Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 161
ANNESS II 

Anness X linja 25 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru 
CAS

Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata bħala 
sustanza ta’ ħsara 
prijoritarja

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octylphenol
140-66-9 - (Para-tert-octylphenol)

Emendi tal-Parlament

Numru In-numru 
CAS

Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata bħala 
sustanza ta’ ħsara 
prijoritarja

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octylphenol X
140-66-9 - (Para-tert-octylphenol) X

Or. fr/en

Ġustifikazzjoni

L-octylphenol hija kimika industrijali relattivament irħisa. L-użu ta' din biex jiġu maħlula l-
pestiċidi ġie projbit mill-2005 'l quddiem. Madankollu, għadhom isiru użi industrijali oħra 
għalkemm l-octylphenol probabbilment qed timita l-estroġen. Il-Kummissjoni OSPAR inkludiet l-
octylphenol fil-lista OSPAR ta' Kimiċi ta' Azzjoni ta' Prijorita. Minħabba l-effett tossiku tagħha 
fuq organiżmi akkwatiċi, l-octylphenol għandu jiġi identifikat bħala sustanza perikoluża ta'
prijorita.

Emenda mressqa minn Dimitrios Papadimoulis

Emenda 162
ANNESS II 

Anness X linja 25 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni
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Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octylphenol

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octylphenol X

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-octylphenol ġie identifikat bħala riskju potenzjali għall-ilma ħelu u għall-ambjent marittimu 
minn ħafna użi u probabbilmnet qed jimita l-estroġen. Għalhekk, l-octylphenol għandha tiġi 
identifikata bħala sustanza ta' prijorita perikoluża.

Emenda mressqa minn Henrik Lax, Andres Tarand

Emenda 163
ANNESS II 

Anness X linja 27 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(27) 87-86-5 231-152-8 Il-pentaklorofenol

Emenda tal-Parlament
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Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(27) 87-86-5 231-152-8 Il-pentaklorofenol (PCP) X

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-PCP diġa huwa projbit bħala pestiċida fl-UE, iżda għadu permess bħala kimika industrijali 
fit-trattament ta' l-injam (fil-proċess tal-preservazzjoni ta' l-injam) u f'użi oħra f'installazzjonijiet 
industrijali. Il-PCP probabbilment huwa karċinoġen għall-bniedem u jimita l-ormoni. Il-
Kummissjoni OSPAR inkludiet il-PCP fil-lista OSPAR ta' Kimiċi ta' Azzjoni ta' Prijorita u huma 
fost il-gruppi ta' prijorita HELCOM ta' sustanzi perikolużi għall-Baħar Baltiku. Minħabba l-
effett tossiku tiegħu fuq organiżmi akkwatiċi, il-PCP għandu jiġi identifikat bħala sustanza 
perikoluża ta' prijorita.

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges

Emenda 164
ANNESS II 

Anness X linja 27 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(27) 87-86-5 231-152-8 Il-pentaklorofenol

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(27) 87-86-5 231-152-8 Il-pentaklorofenol (PCP) X
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-PCP diġa huwa projbit bħala pestiċida fl-UE, iżda għadu permess bħala kimika industrijali 
fit-trattament ta' l-injam (fil-proċess tal-preservazzjoni ta' l-injam) u f'użi oħrajn 
f'installazzjonijiet industrijali. Il-PCP probabbilment huwa karċinoġen għall-bniedem u jimita l-
ormoni. Il-Kummissjoni OSPAR inkludietu fil-lista OSPAR ta' Kimiċi ta' Azzjoni ta' Prijorita. 
Minħabba l-effett tossiku tiegħu fuq organiżmi akkwatiċi, il-PCP għandu jiġi identifikat bħala 
sustanza perikoluża ta' prijorita.

Emenda mressqa minn Péter Olajos

Emenda 165
ANNESS II 

Anness X linja 27 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(27) 87-86-5 231-152-8 Il-pentaklorofenol

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(27) 87-86-5 231-152-8 Il-pentaklorofenol (PCP) X

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-PCP diġa huwa projbit bħala pestiċida fl-UE, iżda għadu permess bħala kimika industrijali 
fit-trattament ta' l-injam (fil-proċess tal-preservazzjoni ta' l-injam) u f'użi oħrajn 
f'installazzjonijiet industrijali. Il-PCP probabbilment huwa karċinoġen għall-bniedem u jimita l-



AM\631286MT.doc 101/136 PE 378.727v01-00

MT

ormoni. Il-Kummissjoni OSPAR inkludietu fil-lista OSPAR ta' Kimiċi ta' Azzjoni ta' Prijorita. 
Minħabba l-effett tossiku tiegħu fuq organiżmi akkwatiċi, il-PCP għandu jiġi identifikat bħala 
sustanza perikoluża ta' prijorita.

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 166
ANNESS II 

Anness X linja 29 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazine

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazine X

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-Simazine ġie mnaqqas għal "sustanza ta' prijorita" għal raġunijiet politiċi u mhux xjentifiċi. 
Is-Simazine huwa diżordinatur endokrinali, li jqajjem l-istess livell ta’ tħassib. Il-Kummissjoni 
stqarret fl-evalwazzjoni tagħha ta' l-impatt li, fuq il-bażi ta' opinjoni esperta, is-simazine jista' 
jiġi identifikat bħala "prijorita perikoluża" minħabba "il-livell ta' tħassib ekwivalenti" tiegħu. 
Iżda mbagħad waqfet mill tagħmel hekk minħabba "l-impatt potenzjali ta' deċiżjoni bħal din". 
Dan iwaqqa' għaċ-ċajt id-dispożizzjonijiet stess tad-direttiva ta' qafas dwar l-ilma. Is-Simazine 
għandu jiġi identifikat bħala prijorita perikoluża.
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Emenda mressqa minn Dimitrios Papadimoulis

Emenda 167
ANNESS II, 

Anness X linja 29 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazine

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazine X

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-Simazine huwa klassifikat bħala sustanza karċinoġena, huwa tossiku ħafna għall-organiżmi 
ħajjin ta' l-ilma u hemm suspett li għandu proprjetajiet li jimitaw lill-ormoni. Għalhekk, is-
simazine għandu jiġi identifikat bħala sustanza ta' prijorita perikoluża.

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 168
ANNESS II 

Anness X linja 31 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni
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Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichlorobenzenes

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichlorobenzenes X

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ċans li t-trichlorobenzene huwa persistenti u bijo-akkumulativ, u huwa klassifikat bħala 
tossiku, li jwassal għal livell ekwivalenti ta' tħassib. Il-Kummissjoni stqarret fl-evalwazzjoni 
tagħha ta' l-impatt li, fuq il-bażi ta' opinjoni esperta, it-trichlorobenzene jista' jiġi identifikat 
bħala "prijorita perikoluża" minħabba "il-livell ta' tħassib ekwivalenti" tiegħu. Iżda mbagħad 
waqfet mill tagħmel hekk minħabba "l-impatt potenzjali ta' deċiżjoni bħal din". Dan iwaqqa' 
għaċ-ċajt id-dispożizzjonijiet stess tad-direttiva ta' qafas dwar l-ilma. It-trichlorobenzene 
għandu jiġi identifikat bħala prijorita perikoluża.

Emenda mressqa minn Dimitrios Papadimoulis

Emenda 169
ANNESS II 

Anness X linja 31 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichlorobenzenes
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Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichlorobenzenes X

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jissodisfa l-kriterji PBT, u l-evalwazzjoni ta' riskju fir-Regolament tal-Kunsill 793/93/KEE 
dwar l-evalwazzjoni u l-kontroll tar-riskji ta' sustanzi eżistenti tindika li huma meħtieġa l-miżuri 
biex jitnaqqsu r-riskji għall-ambjent akkwatiku. Hemm suġġeriment li t-trichlorobenzene jiġi 
investigat aktar bħala sustanza POP (sustanzi organiċi niġġiesa persistenti). Għalhekk, it-
trichlorobenzene għandu jiġi identifikat bħala sustanza ta' prijorita perikoluża.

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 170
ANNESS II 

Anness X linja 33 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja
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(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin X

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trifluralin jippersisti fis-sedimenti u fil-ħamrija, u hemm ftehim wiesa’ li għandu tendenza li 
jkun bijoakkumulattiv u tossiku. Skond id-definizzjonijiet tad-direttiva ta’ qafas għall-ilma għal 
“sustanzi perikoluzi” fl-Artikolu 2(29), dan għandu għalhekk jiġi identifikat bħala sustanza ta’ 
prijorità perikoluza.

Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 171
ANNESS II 

Anness X linja 33 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru 
CAS

Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata bħala 
sustanza ta’ ħsara 
prijoritarja

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin

Emendi tal-Parlament

Numru In-numru 
CAS

Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata bħala 
sustanza ta’ ħsara 
prijoritarja

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin X

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-trifluralin huwa erbiċida użat ħafna li hemm suspett li huwa karċinoġen. L-użu tiegħu f'ċerti 
pajjiżi qed jiżdied, fil-waqt li f'pajjiż oħra huwa pprojbit minħabba l-proprjetajiet PBT tiegħu -
jista' jdum aktar minn 100 sena - u minħabba l-periklu li joħloq għall-ekosistemi, inklużi l-ħut, u 
konsegwentament għas-saħħa tal-bniedem; il-limitazzjoni tiegħu fl-UE għadha m'għaddietx. Il-
Kummissjoni OSPAR inkludiet it-trifluralin fil-lista OSPAR ta' Kimiċi ta' Azzjoni ta' Prijorita. It-
trifluralin għandu jiġi identifikat bħala sustanza perikoluża ta' prijorita.
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Emenda mressqa minn Dimitrios Papadimoulis

Emenda 172
ANNESS II, 

Anness X linja 33 (Direttiva 2000/60/KE)

Test propost mill-Kummissjoni

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin X

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trifluralin huwa klassifikat bħala sustanza PBT u għalhekk diġa huwa projbit f'ċerti pajjiżi. Is-
sustanza hija bijo-akkumulattiva u tossika ħafna, hemm possibilta li hija karċinoġen għall-
bnedmin u għandha proprjetajiet li jħawdu s-sistema endokrinali. It-trifluralin għandu jiġi 
identifikat bħala sustanza perikoluża ta' prijorita.

Emenda mressqa minn Christa Klaß

Emenda 173
ANNESS II

Anness X linja 33 a (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
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Numru In-numru CAS Numru ta’ l-
UE2

Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33.a) 131-49-7 205-024-7 L-Amidotrizoate

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-amidotrizoate huwa sustanza li ma tassorbix radjazzjoni u li tinħall malajr fl-ilma u hija 
sustanza niġġiesa persistenti. Għalissa għad m'hemmx miżuri madwar l-UE kollha għal din is-
sustanza. L-amidotrizoate jinsab f'konċentrazzjonijiet relevanti fix-xmajjar bħar-Rhine, id-
Danubju u l-Elbe.

Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 174
ANNESS II

Anness X linja 33 b (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________

Numru In-numru CAS Numru ta’ l-
UE2

Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala sustanza 
ta’ ħsara 
prijoritarja

(33b) 1066-51-9 -- AMPA (X)(*****)
(*****) Din is-sustanza ta' prijorita hija suġġetta għal analiżi biex tiġi identifikata bħala 
"sustanza perikoluża ta' prijorita" possibbli. Il-Kummissjoni se tagħmel proposta lill-
Parlament u lill-Kunsill għall-klassifikazzjoni finali tagħha mhux aktar tard minn 12-il xahar 
wara l-adozzjoni ta' din il-lista, mingħajr ħsara lill-iskeda stipulata fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2000/60/KE għall-proposti tal-Kummissjoni dwar kontrolli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-AMPA huwa l-metabolit ewlieni tal-glyphosate erbiċida u ġej ukoll minn sorsi industrijali.
M'hemmx informazzjoni biżżejjed dwar il-perikli ta' l-AMPA.
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Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 175
ANNESS II

Anness II, linja 33 c (ġdida)(Direttiva 2000/60/KE)
Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33c) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon (X)(*****)

(*****) Din is-sustanza ta' prijorita hija suġġetta għal analiżi biex tiġi identifikata bħala 
"sustanza perikoluża ta' prijorita" possibbli. Il-Kummissjoni se tagħmel proposta lill-Parlament 
u lill-Kunsill għall-klassifikazzjoni finali tagħha mhux aktar tard minn 12-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva, mingħajr ħsara lill-iskeda stipulata fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2000/60/KE għall-proposti tal-Kummissjoni dwar kontrolli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bentazon huwa erbiċida użat ħafna u jinsab fl-uċuħ ta' l-ilmijiet f'konċentrati importanti. Il-
bentazon huwa persistenti ħafna.  Għandu jiġi miżjud fil-lista ta' sustanzi ta' prijorita.  Il-
Kummissjoni għandha tagħmel proposta leġiżlattiva biex tiddetermiina jekk dawn is-sustanzi 
humiex ta' periklu ta' prijorita.

Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 176
ANNESS II

Anness II, linja 33 d (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________
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Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala sustanza 
ta’ ħsara 
prijoritarja

(33d) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon (X)(*****)
(*****) Din is-sustanza ta' prijorita hija suġġetta għal analiżi biex tiġi identifikata bħala 
"sustanza perikoluża ta' prijorita" possibbli. Il-Kummissjoni se tagħmel proposta lill-
Parlament u lill-Kunsill għall-klassifikazzjoni finali tagħha mhux aktar tard minn 12-il xahar 
wara l-adozzjoni ta' din il-lista, mingħajr ħsara lill-iskeda stipulata fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2000/60/KE għall-proposti tal-Kummissjoni dwar kontrolli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-bentazon huwa erbiċida użat ħafna u jinsab fl-uċuħ ta' l-ilmijiet f'konċentrati importanti. Il-
bentazon huwa persistenti ħafna.

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 177
ANNESS II

Anness II, linja 33 e (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33e) 80-05-7 Bisphenol A (X)(*****)

(*****) Din is-sustanza ta' prijorita hija suġġetta għal analiżi biex tiġi identifikata bħala 
"sustanza perikoluża ta' prijorita" possibbli. Il-Kummissjoni se tagħmel proposta lill-Parlament 
u lill-Kunsill għall-klassifikazzjoni finali tagħha mhux aktar tard minn 12-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva, mingħajr ħsara lill-iskeda stipulata fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2000/60/KE għall-proposti tal-Kummissjoni dwar kontrolli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bisphenol A qed jinsab f'konċentrazzjonijiet relevanti f'ħafna xmajjar bħar-Rhine, id-Danubju 
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u l-Elbe. Huwa importanti li jittieħdu miżuri ta' kontroll fuq medda ta' l-UE kontra t-tnixxijiet, l-
emissjonijiet, u t-telfien tal-bisphenol A fil-wiċċ ta' l-ilma. Għandu jiġi miżjud fil-lista ta' 
sustanzi ta' prijorita.  Peress li hemm suspett li l-Bisphenol-A huwa diżordinatur endokrinali, il-
Kummissjoni għandha tagħmel proposta leġiżlattiva biex tiddetermiina jekk dawn is-sustanzi 
humiex ta' periklu ta' prijorita.

Emenda mressqa minn Christa Klaß

Emenda 178
ANNESS II

Anness X linja 33 f (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33f) 80-05-7 201-245-8 Bisphenol A

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Bisphenol-A huwa użat, pereżempju, f'epoxy resins (lostru, kolla). 
Ilu jinsab f'konċentrazzjonijiet relevanti fl-Elbe, ir-Rhine u d-Danubju għal ħafna snin. 
Il-Bisphenol A għandu effetti endokrinali.

Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 179
ANNESS II

Anness X linja 33 g (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________
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Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala sustanza 
ta’ ħsara 
prijoritarja

(33.0000
00g)

92-88-6 202-200-5 4 4'-Biphenol X

Or. fr

Ġustifikazzjoni

4 4'-Biphenol huwa użat fil-formulazzjoni ta' prodotti kosmetiċi kontra x-xemx, u diżinfettanti.
Ma jiddiżintegrax malajr, għandu potenzjal medju għall-bijo-akkumulazzjoni fl-ambjent u huwa 
diżordinatur endokrinali. Għalhekk, għandu jiġi identifikat bħala "sustanza ta' prijorita 
perikoluża".

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 180
ANNESS II

Anness II, linja 33 h (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33h) 298-46-4 Carbamazepin

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Carbamazepin huwa sustanza attiva użata f'mediċini għall-epilessija. Qed jinsab 
f'konċentrazzjonijiet relevanti f'ħafna xmajjar bħar-Rhine, id-Danubju u l-Elbe. Il-
Carbamazepin jinħall malajr fl-ilma, u huwa persistenti ħafna. Huwa importanti li jittieħdu 
miżuri ta' kontrol fuq medda ta' l-UE kontra t-tnixxijiet, l-emissjonijiet, u t-telfien tal-
Carbamazepin fil-wiċċ ta' l-ilma. Għandu jiġi miżjud fil-lista ta' sustanzi ta' prijorita.
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Emenda mressqa minn Christa Klaß

Emenda 181
ANNESS II

Anness X linja 33 i (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru ta’ l-
UE2

Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33i) 298-46-4 06-062-7 Carbamazepine

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-mediċina għall-konvulżjonijiet, il-Carbamazepine, li tintuża madwar l-UE kollha, ilha tinsab 
f'konċentrazzjonijiet relevanti fl-Elbe, ir-Rhine u d-Danubju għal ħafna snin.  Il-Carbamazepine 
tinħall fl-ilma u hija sustanza persistenti ta' tniġġis. Għalissa għad m'hemmx miżuri madwar l-
UE kollha għal din is-sustanza.

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 182
ANNESS II

Anness II, linja 33 j (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33j) 23593-75-1 245-764-8 Clotrimazole X

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Clotrimazole huwa funguċida użat fil-mediċina għall-bnedmin u għall-annimali. Din hija 
sustanza li timita l-ormoni u hija ta' periklu għall-ambjent. Bħala diżordinatur endokrinali, dan 
jista' jiġi identifikat bħala "prijorita perikoluża" minħabba "il-livell ta' tħassib ekwivalenti" 
tiegħu.

Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 183
ANNESS II

Anness X linja 33 k (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala sustanza 
ta’ ħsara 
prijoritarja

(33k) 23593-75-1 245-764-8 Clotrimazole X

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Clotrimazole huwa funguċida użat fil-mediċina għall-bnedmin u għall-annimali. Din hija 
sustanza li timita l-ormoni u hija ta' periklu għall-ambjent. Il-Kummissjoni OSPAR inkludiet il-
clotrimazole fil-lista OSPAR ta' Kimiċi ta' Azzjoni ta' Prijorita. Il-clotrimazolegħandu jiġi 
identifikat bħala sustanza perikoluża ta' prijorita.

Emenda mressqa minn Henrik Lax u Andres Tarand

Emenda 184
ANNESS II

Anness X, linja 33 l (ġdida)

Emenda tal-Parlament
__________________________________
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Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33l) 84-74-2 201-557-4 dibutylphthalat (DBP) X

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-DBP jintuża biex irattab il-plastik. Huwa tossiku ħafna għall-organiżmi akkwatiċi u huwa 
klassifikat bħala tossiku għar-riproduzzjoni Kat. 2. Il-Kummissjoni OSPAR inkludiet id-DBP fil-
lista OSPAR ta' Kimiċi ta' Azzjoni ta' Prijorita u huma fost il-gruppi ta' prijorita HELCOM ta' 
sustanzi perikolużi għall-Baħar Baltiku. Għalhekk għandu jinqata' l-użu tiegħu.  Id-DBP għandu 
jiġi identifikat bħala sustanza prijoritarja perikoluża, u għandhom jieqfu l-emissjonijiet u t-
telfien tiegħu. 

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 185
ANNESS II

Anness X, linja 33 m (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33.m) 15307-86-5 Diclofenac

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Diclofenac huwa sustanza attiva użata fil-mediċina għar-rewmatiżmu. Qed jinsab 
f'konċentrazzjonijiet relevanti f'ħafna xmajjar bħar-Rhine, id-Danubju u l-Elbe. Id-Diclofenac 
jinħall malajr fl-ilma, u huwa persistenti ħafna. Huwa importanti li jittieħdu miżuri ta' kontroll 
fuq medda ta' l-UE kontra t-tnixxijiet, l-emissjonijiet, u t-telfien tad-Diclofenachuwa fil-wiċċ ta' 
l-ilma. Għandu jiġi miżjud fil-lista ta' sustanzi ta' prijorita.
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Emenda mressqa minn Christa Klaß

Emenda 186
ANNESS II

Anness X linja 33 n (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33n) 15307-86-5 239-348-5 Diclofenac

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-Diclofenac, il-mediċina kontra r-rewmatiżmu li tintuża madwar l-UE kollha, ilha tinsab 
f'konċentrazzjonijiet relevanti fl-Elbe, ir-Rhine u d-Danubju għal ħafna snin.  Id-Diclofenac 
tinħall fl-ilma u hija sustanza niġġiesa persistenti. Għalissa għad m'hemmx miżuri madwar l-UE 
kollha għal din is-sustanza.

Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 187
ANNESS II

Anness X linja 33 o (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala sustanza 
ta’ ħsara 
prijoritarja

(33o) 115-32-2 204-082-0 Dicofol X
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Or. fr

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 188
ANNESS II

Anness II, linja 33 p (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33p) 115-32-2 204-082-0 Dicofol X

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Dicofol huwa akariċida użat fuq il-frott u fl-1979 ġew introdotti restrizzjonijiet parzjali għalih 
fl-UE. Id-Dicofol huwa newro-tossiku u hemm suspett li huwa diżordinatur endokrinali li 
jikkawża problemi għar-riproduzzjoni, u li huwa tossiku. Id-Dicofol jista' jiġi identifikat bħala 
"prijorita perikoluża" minħabba "il-livell ta' tħassib ekwivalenti" tiegħu.

Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 189
ANNESS II

Anness X linja 33 q (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala sustanza 
ta’ ħsara 
prijoritarja

(33q) 67-43-6 200-652-8 DTPA (X)(*****)
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(*****) Din is-sustanza ta' prijorita hija suġġetta għal analiżi biex tiġi identifikata bħala 
"sustanza perikoluża ta' prijorita" possibbli. Il-Kummissjoni se tagħmel proposta lill-
Parlament u lill-Kunsill għall-klassifikazzjoni finali tagħha mhux aktar tard minn 12-il xahar 
wara l-adozzjoni ta' din il-lista, mingħajr ħsara lill-iskeda stipulata fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2000/60/KE għall-proposti tal-Kummissjoni dwar kontrolli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dawn iż-żewġ aġenti kumplessi ilhom jinstabu għal ħafna snin fix-xmajjar kollha li fihom 
ammonti kbar ta' emissjonijiet industrijali, bħalma huma r-Rhine u d-Danubju. Huma persistenti 
ħafna u ma jiddiżintegrawx malajr. M'hemm l-ebda miżuri fuq livell Ewropew sabiex dawn 
jitnaqqsu.

Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 190
ANNESS II

Anness X linja 33 r (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala sustanza 
ta’ ħsara 
prijoritarja

(33r) 60-00-4 200-449-4 EDTA (X)(*****)

(*****) Din is-sustanza ta' prijorita hija suġġetta għal analiżi biex tiġi identifikata bħala 
"sustanza perikoluża ta' prijorita" possibbli. Il-Kummissjoni se tagħmel proposta lill-
Parlament u lill-Kunsill għall-klassifikazzjoni finali tagħha mhux aktar tard minn 12-il xahar 
wara l-adozzjoni ta' din il-lista, mingħajr ħsara lill-iskeda stipulata fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2000/60/KE għall-proposti tal-Kummissjoni dwar kontrolli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dawn iż-żewġ aġenti kumplessi ilhom jinstabu għal ħafna snin fix-xmajjar kollha li fihom 
ammonti kbar ta' emissjonijiet industrijali, bħalma huma r-Rhine u d-Danubju. Huma persistenti 
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ħafna u ma jiddiżintegrawx malajr. M'hemm l-ebda miżuri fuq livell Ewropew sabiex dawn 
jitnaqqsu.

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 191
ANNESS II

Anness II, linja 33 s (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33s) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)

(*****) Din is-sustanza ta' prijorita hija suġġetta għal analiżi biex tiġi identifikata bħala 
"sustanza perikoluża ta' prijorita" possibbli. Il-Kummissjoni se tagħmel proposta lill-Parlament 
u lill-Kunsill għall-klassifikazzjoni finali tagħha mhux aktar tard minn 12-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva, mingħajr ħsara lill-iskeda stipulata fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2000/60/KE għall-proposti tal-Kummissjoni dwar kontrolli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ETBE huwa addittiv għall-fjuwil. Jinħall malajr fl-ilma, u huwa persistenti ħafna. Għandu jiġi 
miżjud fil-lista ta' sustanzi ta' prijorita.  Il-Kummissjoni għandha tagħmel proposta leġiżlattiva 
biex tiddetermiina jekk dawn is-sustanzi humiex ta' periklu ta' prijorita.

Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 192
ANNESS II

Anness X linja 33 t (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________
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Numru In-numru CAS Numru ta’ l-
UE2

Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala sustanza 
ta’ ħsara 
prijoritarja

(33t) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)
(*****) Din is-sustanza ta' prijorita hija suġġetta għal analiżi biex tiġi identifikata bħala 
"sustanza perikoluża ta' prijorita" possibbli. Il-Kummissjoni se tagħmel proposta lill-
Parlament u lill-Kunsill għall-klassifikazzjoni finali tagħha mhux aktar tard minn 12-il xahar 
wara l-adozzjoni ta' din il-lista, mingħajr ħsara lill-iskeda stipulata fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2000/60/KE għall-proposti tal-Kummissjoni dwar kontrolli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-ETBE huwa wieħed mis-sustanzi użati bħala addittivi għall-fjuwil. Diġa huwa projbit fl-Istati 
Uniti f'ċerti każi. Il-problema ilha magħrufa peress li ż-żewġ sustanzi jinħallu malajr fl-ilma u 
huma persistenti ħafna.

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 193
ANNESS II

Anness X linja 33 u (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________

Numru In-numru 
CAS

Numru UE Isem is-sustanza 
prijoritarja

Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33u) 57-12-5 Ċjanur (cyanide) Liberu

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċjanur huwa tossiku ħafna u perikoluż għall-ambjent u huwa tossiku ħafna għall-ħajja 
akkwatika. Imlieħ taċ-ċjanur (ċjanur tas-sodju) li jinħall fl-ilma jintuża fil-minjieri, speċjalment 
f'ċerti stati membri fil-minjieri tad-deheb li jużaw soluzzjoni taċ-ċjanur f'xogħol fejn jitneħħew 
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is-saffi tal-wiċċ tal-minjieri.

Fis-sena 2000, ir-Rumanija rrilaxxat iċ-ċjanur fi xmara lokali minn minjiera tad-deheb li kienet 
qed topera f'Baia Mare, u kkawżat wieħed mill-akbar diżastri ekoloġiċi fl-Ewropa fis-sistemi tax-
xmara tat-Tisza u d-Danubju; inċidenti oħra huma magħrufa minn madwar id-dinja kollha. 
Għalhekk iċ-ċjanur tas-sodju għandu jiġi identifikat bħala sustanza ta' prijorita u għandhom jiġu 
evitati l-emissjonijiet fl-ilma. 

Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 194
ANNESS II

Anness X linja 33 v (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________

Numru In-numru CAS Numru ta’ l-
UE2

Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala sustanza 
ta’ ħsara 
prijoritarja

(33v) 1071-83-6 213-997-4 Glyphosate (X)(*****)
(*****) Din is-sustanza ta' prijorita hija suġġetta għal analiżi biex tiġi identifikata bħala 
"sustanza perikoluża ta' prijorita" possibbli. Il-Kummissjoni se tagħmel proposta lill-
Parlament u lill-Kunsill għall-klassifikazzjoni finali tagħha mhux aktar tard minn 12-il xahar 
wara l-adozzjoni ta' din il-lista, mingħajr ħsara lill-iskeda stipulata fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2000/60/KE għall-proposti tal-Kummissjoni dwar kontrolli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Glyphosate huwa erbiċida użat ħafna u jinsab fl-uċuħ ta' l-ilmijiet f'konċentrati importanti.
Hemm nuqqas ta' informazzjoni dwar il-glyphosate.

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 195
ANNESS II

Anness X linja 33 w (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
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__________________________________

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33w) 1222-05-5 214-946-9 HHCB X

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-HHCB huwa musk poli-ċikliku użat bħala fwieħa rħisa u prodotta f'volumi ta' aktar minn 1000 
tunnellata fis-sena fl-UE. Ma jiddiżintegrax malajr, għandu potenzjal għoli li jakkumula fit-
tessut tax-xaħam u hemm suspett li huwa diżordinatur endokrinali. Għalhekk għandu jinqata' l-
użu tiegħu.

Emenda mressqa minn Christa Klaß

Emenda 196
ANNESS II

Anness X linja 33 x (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33x) 60166-93-0 262-093-6 Iopamidol

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Iopamidol huwa sustanza li ma tassorbix radjazzjoni u li tinħall malajr fl-ilma u hija sustanza 
niġġiesa persistenti. Għalissa għad m'hemmx miżuri madwar l-UE kollha għal din is-sustanza.  
L-Iopamidol jinsab f'konċentrazzjonijiet relevanti fix-xmajjar bħar-Rhine, id-Danubju u l-Elbe.
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Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 197
ANNESS II

Anness II, linja 33 y (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33y) 7085-19-0 230-386-8 Mecoprop (MCPP) (X)(*****)

(*****) Din is-sustanza ta' prijorita hija suġġetta għal analiżi biex tiġi identifikata bħala 
"sustanza perikoluża ta' prijorita" possibbli. Il-Kummissjoni se tagħmel proposta lill-Parlament 
u lill-Kunsill għall-klassifikazzjoni finali tagħha mhux aktar tard minn 12-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva, mingħajr ħsara lill-iskeda stipulata fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2000/60/KE għall-proposti tal-Kummissjoni dwar kontrolli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Mecoprop huwa erbiċida użat ħafna u jinsab fl-uċuħ ta' l-ilmijiet f'konċentrati importanti. Il-
Mecoprop huwa persistenti ħafna.  Għandu jiġi miżjud fil-lista ta' sustanzi ta' prijorita.  Il-
Kummissjoni għandha tagħmel proposta leġiżlattiva biex tiddetermiina jekk dawn is-sustanzi 
humiex ta' periklu ta' prijorita.

Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 198
ANNESS II

Anness X linja 33 z (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________
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Numru In-numru CAS Numru ta’ l-
UE2

Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala sustanza 
ta’ ħsara 
prijoritarja

(33z) 7085-19-0 230-386-8 Mecoprop (MCPP) (X)(*****)
(*****) Din is-sustanza ta' prijorita hija suġġetta għal analiżi biex tiġi identifikata bħala 
"sustanza perikoluża ta' prijorita" possibbli. Il-Kummissjoni se tagħmel proposta lill-
Parlament u lill-Kunsill għall-klassifikazzjoni finali tagħha mhux aktar tard minn 12-il xahar 
wara l-adozzjoni ta' din il-lista, mingħajr ħsara lill-iskeda stipulata fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2000/60/KE għall-proposti tal-Kummissjoni dwar kontrolli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Mecoprop (MCPP)  huwa erbiċida użat ħafna u jinsab fl-uċuħ ta' l-ilmijiet f'konċentrati 
importanti. L-MCPP huwa persistenti ħafna.

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 199
ANNESS II

Anness X linja 33 aa (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33aa) 36861-47-9 253-242-6 4-Methylbenzylidene camphor X

Or. en

Ġustifikazzjoni

4-Methylbenzylidene camphor huwa użat fil-formulazzjoni ta' prodotti kosmetiċi kontra x-xemx. 
Ma jiddiżintegrax malajr, għandu potenzjal għoli għall-bijo-akkumulazzjoni fl-ambjent u huwa 
diżordinatur endokrinali. Għalhekk, għandu jiġi identifikat bħala "sustanza ta' prijorita 
perikoluża".
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Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 200
ANNESS II

Anness X linja 33 ab (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala sustanza 
ta’ ħsara 
prijoritarja

(33ab) 36861-47-9 253-242-6 4-Methylbenzylidene camphor X

Or. fr

Ġustifikazzjoni

4-Methylbenzylidene camphor huwa użat fil-formulazzjoni ta' prodotti kosmetiċi kontra x-xemx.
Ma jiddiżintegrax malajr, għandu potenzjal għoli għall-bijo-akkumulazzjoni fl-ambjent u huwa 
diżordinatur endokrinali li jikkawża dewmien fil-puberta ta' firien irġiel u jaffettwa l-organi 
riproduttivi tat-tieni ġenerazzjoni. Għalhekk, għandu jiġi identifikat bħala "sustanza ta' prijorita 
perikoluża".

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 201
ANNESS II

Anness X linja 33 ac (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33ac) 81-14-1 201-328-9 Musk ketone X
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Musk ketone huwa fwieħa użata fil-formolazzjoni ta' prodotti kosmetiċi. Ma jiddiżintegrax 
malajr, għandu potenzjal għoli għall-bijo-akkumulazzjoni fl-ambjent u l-prodotti sekondarji 
tiegħu huma diżordinaturi endokrinali. Għalhekk għandu jinqata' l-użu tiegħu.

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 202
ANNESS II

Anness X linja 33 ad (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33ad) 81-15-2 201-329-4 Musk xylene X

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Musk xylene huwa fwieħa użata fil-formolazzjoni ta' sapun u prodotti deterġenti. Ma 
jiddiżintegrax malajr, għandu potenzjal għoli għall-bijo-akkumulazzjoni fl-ambjent u l-prodotti 
sekondarji tiegħu huma diżordinaturi endokrinali. Il-Kummissjoni OSPAR inkludiet il-Musk 
xylene fil-lista OSPAR ta' Kimiċi ta' Azzjoni ta' Prijorita u huma fost il-gruppi ta' prijorita 
HELCOM ta' sustanzi perikolużi għall-Baħar Baltiku. Għalhekk għandu jinqata' l-użu tiegħu.

Emenda mressqa minn Henrik Lax u Andres Tarand

Emenda 203
ANNESS II

Anness X linja 33 ae (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________
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Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33ae) 81-15-2 201-329-4 Musk xylene X

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Musk xylene huwa fwieħa użata fil-formolazzjoni ta' sapun u prodotti deterġenti. Ma 
jiddiżintegrax malajr, għandu potenzjal għoli għall-bijo-akkumulazzjoni fl-ambjent u l-prodotti 
sekondarji tiegħu huma diżordinaturi endokrinali. Il-Kummissjoni OSPAR inkludiet il-Musk 
xylene fil-lista OSPAR ta' Kimiċi ta' Azzjoni ta' Prijorita u huma fost il-gruppi ta' prijorita 
HELCOM ta' sustanzi perikolużi għall-Baħar Baltiku. Għalhekk għandu jinqata' l-użu tiegħu.

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 204
ANNESS II

Anness X linja 33 af (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33af) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)

(*****) Din is-sustanza ta' prijorita hija suġġetta għal analiżi biex tiġi identifikata bħala 
"sustanza perikoluża ta' prijorita" possibbli. Il-Kummissjoni se tagħmel proposta lill-Parlament 
u lill-Kunsill għall-klassifikazzjoni finali tagħha mhux aktar tard minn 12-il xahar wara d-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva, mingħajr ħsara lill-iskeda stipulata fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2000/60/KE għall-proposti tal-Kummissjoni dwar kontrolli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-MTBE huwa addittiv għall-fjuwil. Jinħall malajr fl-ilma, u huwa persistenti ħafna. Għandu jiġi 
miżjud fil-lista ta' sustanzi ta' prijorita.  Il-Kummissjoni għandha tagħmel proposta leġiżlattiva 
biex tiddetermiina jekk dawn is-sustanzi humiex ta' periklu ta' prijorita.

Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 205
ANNESS II

Anness X linja 33 ag (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________

Numru In-numru CAS Numru ta’ l-
UE2

Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala sustanza 
ta’ ħsara 
prijoritarja

(33ag) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)
(*****) Din is-sustanza ta' prijorita hija suġġetta għal analiżi biex tiġi identifikata bħala 
"sustanza perikoluża ta' prijorita" possibbli. Il-Kummissjoni se tagħmel proposta lill-
Parlament u lill-Kunsill għall-klassifikazzjoni finali tagħha mhux aktar tard minn 12-il xahar 
wara l-adozzjoni ta' din il-lista, mingħajr ħsara lill-iskeda stipulata fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2000/60/KE għall-proposti tal-Kummissjoni dwar kontrolli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-MTBE huwa wieħed mis-sustanzi użati bħala addittivi għall-fjuwil. Diġa huwa projbit fl-Istati 
Uniti f'ċerti każi. Il-problema ilha magħrufa peress li ż-żewġ sustanzi jinħallu malajr fl-ilma u 
huma persistenti ħafna.

Emenda mressqa minn Christa Klaß

Emenda 206
ANNESS II

Anness X linja 33 ah (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________
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Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33ah) 81-04-9 201-317-9 Naftalina-1,5-disulfonate

Or. de

Ġustifikazzjoni

In-naftalina-1,5-disulfonate hija aċtu sulfonate użat fil-proċessi ta' sintetizzar fil-kimika 
industrijali. Hija persistenti ħafna u ilha tinsab f'konċentrazzjonijiet relevanti fl-Elbe, ir-Rhine u 
d-Danubju għal ħafna snin.

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 207
ANNESS II

Anness X linja 33 ai (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33ai) 5466-77-3 226-775-7 Octyl-Methoxycinnamate X

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Octyl-Methoxycinnamate huwa użat fil-formulazzjoni ta' prodotti kosmetiċi kontra x-xemx u fl-
Ewropa huwa prodott f'volumi għolja - madwar 5000 tunnellata fis-sena. Ma jiddiżintegrax 
malajr, għandu potenzjal għoli għall-bijo-akkumulazzjoni fl-ambjent u hemm suspett li huwa 
diżordinatur endokrinali. Għalhekk, għandu jiġi identifikat bħala "sustanza ta' prijorita 
perikoluża".
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Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 208
ANNESS II

Anness X linja 33 aj (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala sustanza 
ta’ ħsara 
prijoritarja

(33aj) 5466-77-3 226-775-7 Octyl-Methoxycinnamate X

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Octyl-Methoxycinnamate huwa użat fil-formulazzjoni ta' prodotti kosmetiċi kontra x-xemx u fl-
Ewropa huwa prodott f'volumi għolja ħafna - madwar 5000 tunnellata fis-sena. Ma 
jiddiżintegrax malajr, għandu potenzjal għoli għall-bijo-akkumulazzjoni fl-ambjent u hemm 
suspett li huwa diżordinatur endokrinali, u għalhekk għandu jiġi identifikat bħala sustanza ta' 
prijorita perikoluża.

Emenda mressqa minn Avril Doyle

Emenda 209
ANNESS II

Anness X linja 33 ak (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja
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(33ak)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1
3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9
223-320-4

Perfluorinated Compounds (PFCs)

Perfluorooctane sulphonic acid 
(PFOS)

Potassium salt
Ammonium salt
Lithium salt
Diethanolamine (DEA) salt

Perfluorooctanoic acid (PFOA)
Ammonium 
perfluorooctanoate (APFO)

X

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi kollha tal-grupp PFC jiddiżintegraw fl-ambjnet jew għal PFOS jew PFOA, li mhux 
biss huma persistenti u bijo-akkumulattivi iżda jikkawżaw ukoll il-kanċer. Il-PFOS u l-PFOA ma 
jkomplux jiddiżintegraw. Filwaqt li l-użi industrijali tal-PFOS riċentament ġew limitati fl-UE, il-
komposti l-oħra kollha għadhom qed jintużaw. Biex jiġi dekontaminat it-tniġġis ta' l-ilma mill-
PFCs hemm spejjeż kbar. Il-Kummissjoni OSPAR inkludiet il-PFOS fil-lista OSPAR ta' Kimiċi 
ta' Azzjoni ta' Prijorita. Il-grupp PFC kollu jrid jitqies bħala "sustanzi prijoritarji perikolużi" fl-
ilma.

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 210
ANNESS II

Anness X linja 33 al (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja
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(3al)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1
3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9
223-320-4

Perfluorinated Compounds (PFCs)

Perfluorooctane sulphonic acid 
(PFOS)

Potassium salt
Ammonium salt
Lithium salt
Diethanolamine (DEA) salt

Perfluorooctanoic acid (PFOA)
Ammonium 
perfluorooctanoate (APFO)

X

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi kollha tal-grupp PFC jiddiżintegraw fl-ambjnet jew għal PFOS jew PFOA, li mhux 
biss huma persistenti u bijo-akkumulattivi iżda jikkawżaw ukoll il-kanċer. Il-PFOS u l-PFOA ma 
(jkomplux) jiddiżintegraw. Filwaqt li l-użi industrijali tal-PFOS riċentament ġew limitati fl-UE, 
il-komposti l-oħra kollha għadhom qed jintużaw. Biex jiġi dekontaminat it-tniġġis ta' l-ilma mill-
PFCs hemm spejjeż kbar. Il-Kummissjoni OSPAR diġa inkludiet il-PFOS fil-lista OSPAR ta' 
Kimiċi ta' Azzjoni ta' Prijorita. Il-grupp kollu jrid jitqies bħala sustanzi prijoritarji perikolużi fl-
ilma.

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 211
ANNESS II

Anness X linja 33 am (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33am) mhux 
applikabbli

mhux 
applikabbli

Perfluorooctane sulfonates X

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Kumitat Xjentifiku dwar ir-Riskji Sanitarji u Ambjentali (SCHER) sab li l-perfluorooctane 
sulfonates (PFOS) huma persistenti u bijo-akkumulattivi ħafna u huma tossiċi.  Filwaqt li ħafna 
użi se jinqatgħu fl-2008, hemm ċerti użi problematiċi ħafna li għalissa se jkomplu jiġu permessi 
(il-plejting bil-kromju). Hemm ukoll ammonti kbar ta' PFOS fi stokks (b'mod partikulari f'fowms 
għat-tifi tan-nar), u ġie mogħti perjodu tranżitorju ta' 42 xahar biex jintużaw. Huwa importanti 
li l-PFOS jiġu klassifikati bħala sustanzi prijoritarji perikolużi sabiex il-wiċċ ta' l-ilma jiġi 
protett minn din is-sustanza.

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 212
ANNESS II

Anness X, linja 33 an (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33an) mhux 
applikabbli

mhux 
applikabbli

Aċtu Perfluorooctanoic u l-
komposti tiegħu

X

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm suspett li l-aċtu Perfluorooctanoic u l-komposti tiegħu (PFOA) għandhom profil ta' riskju 
simili għal dak tal-PFOS (persistenti u bijo-akkumulattivi ħafna, tossiċi). Il-PFOA diġa wasslu 
għal tniġġis sinifikanti tal-wiċċ ta' l-ilma. Huwa importanti li l-PFOS jiġu klassifikati bħala 
sustanzi prijoritarji perikolużi sabiex il-wiċċ ta' l-ilma jiġi protett minn din is-sustanza.

Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 213
ANNESS II

Anness X linja 33 ao (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________
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Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala sustanza 
ta’ ħsara 
prijoritarja

(33ao) 1763-23-1 217-179-8 PFOS X

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-PFOS (perfluorooctane sulfonate) huwa karċinoġen persistenti u bijo-akkumulattiv ħafna, u 
riċentament l-użi tiegħu ġew limitati fl-UE. Biex tiġi dekontaminata l-kontaminazzjoni ta' l-ilma 
u konsegwentament tat-tajn, tal-ħamrija u terġa' ta' l-ilma, hemm involuti spejjeż kbar.Il-
Kummissjoni OSPAR inkludiet il-PFOS fil-lista OSPAR ta' Kimiċi ta' Azzjoni ta' Prijorita. Il-
PFOS għandu jiġi identifikat bħala sustanza perikoluża ta' prijorita.Emenda mressqa minn

Margrete Auken

Emenda 214
ANNESS II

Anness X linja 33 ap (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33ap) 124495-18-7 -- Quinoxyfen (5,7-dichloro-4-(p-
fluorophenoxy)quinoline)

X

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Quinoxyfen huwa funguċida li jintuża f'uċuħ tar-raba' fuq skala kbira li huma mkabbra fuq 
rotazzjoni qasira ta' l-uċuħ tar-raba'.  Jissodisfa l-kriterji li jiġi kklasifikat bħala sustanzi 
organiċi niġġiesa persistenti (POP). Għalhekk, il-Quinoxyfen  għandu jiġi identifikat bħala 
"sustanza ta' prijorita perikoluża".
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Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 215
ANNESS II

Anness X linja 33 aq (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala sustanza 
ta’ ħsara 
prijoritarja

(33aq) 124495-18-7 -- Quinoxyfen (5,7-dichloro-4-(p-
fluorophenoxy)quinoline)

X

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Quinoxyfen huwa funguċida li jintuża f'uċuħ tar-raba' fuq skala kbira li huma mkabbra fuq 
rotazzjoni qasira ta' l-uċuħ tar-raba'.  Jissodisfa l-kriterji li jiġi kklasifikat bħala sustanzi 
organiċi niġġiesa persistenti (POPs) iżda deċiżjoni politika li m'għandhiex bażi xjentifika 
wasslet biex il-Quinoxyfen jiġi awtorizzat fis-suq ta' l-UE. Minħabba l-proprjetajiet POP tiegħu, 
il-Quinoxyfen għandu jiġi identifikat bħala "sustanza ta' prijorita perikoluża".

Emenda mressqa minn Margrete Auken

Emenda 216
ANNESS II

Anness X linja 33 ar (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33ar) 79-94-7 201-236-9 Tetrabromobisphenol A (TBBP-
A)

X
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Or. en

Ġustifikazzjoni

It-TBBP-A huwa kimika industrijali bi proprjetajiet li jimitaw l-ormoni. Bħala diżordinatur 
endokrinali, dan jista' jiġi identifikat bħala "prijorita perikoluża" minħabba "il-livell ta' tħassib 
ekwivalenti" tiegħu.

Emenda mressqa minn Marie-Noëlle Lienemann

Emenda 217
ANNESS II

Anness X linja 33 as (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________

Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala sustanza 
ta’ ħsara 
prijoritarja

(33as) 79-94-7 201-236-9 Tetrabromobisphenol A 
(TBBP-A)

X

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-TBBP-A huwa kimika industrijali bi proprjetajiet li jimitaw l-ormoni (diżordinatur 
endokrinali) u għalhekk huwa ta' periklu kbir għall-ħut, għas-saħħa tal-bniedem u għall-
ambjent. Il-Kummissjoni OSPAR inkludiet it-TBBP-A  fil-lista OSPAR ta' Kimiċi ta' Azzjoni ta' 
Prijorita. It-TBBP-A għandu jiġi identifikat bħala sustanza perikoluża ta' prijorita.

Emenda mressqa minn Chris Davies

Emenda 218
ANNESS II

Anness X linja 33 at (ġdida) (Direttiva 2000/60/KE)

Emenda tal-Parlament
__________________________________
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Numru In-numru CAS Numru UE Isem is-sustanza prijoritarja Sustanza 
identifikata 
bħala 
sustanza ta’ 
ħsara 
prijoritarja

(33at) 21145-77-7 244-240-6 Tonalid (AHTN) X

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-Tonalid huwa musk poli-ċikliku użat bħala fwieħa rħisa  Ma jiddiżintegrax malajr, għandu 
potenzjal għoli li jakkumula fit-tessut tax-xaħam u hemm suspett li huwa diżordinatur 
endokrinali. Għalhekk għandu jinqata' l-użu tiegħu.


