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Emenda 87
Abbozz ta’ reżoluzzjoni leġiżlattiva

Il-Parlament Ewropew ma jaċċettax il-proposta tal-Kummissjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tmur kontra l-prinċipju ta’ sussidjarjetà u tinvolvi ħafna burokrazzija. Barra minn 
hekk miżuri ta’ leġiżlazzjoni Ewropeja eżistenti mhux se jkunu kunsidrati. Demarkazzjoni 
għal-leġiżlazzjoni tal-UE ma seħħitx. Skond il-liġi Ewropeja, miżuri awtorizzati huma 
suġġetti għal kritika, inkluż l-involviment ta’ taħsir tal-ħamrija. Barra minn hekk hija pjanata 
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– bla parlament- li titwettaq armonizzazzjoni bl-evalwazzjoni tar-riskji għall-kontaminazzjoni 
tal-ħamrija. (Schnellhardt a.o.)

Id-direttiva tmur kontra t-trattat ta’ qbil u tfixkel fis-sussidjarjetà ta’ l-Istati Membri. (Ulmer)

Emenda mressqa minn Johannes Blokland

Emenda 88
Abbozz ta’ reżoluzzjoni leġiżlattiva, paragrafu 1

1. Il-proposta tal-Kummisjoni ma tiġix aċċettata;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-politika tal-ħamrija mill-fruntieri ‘l barra għandha biss rilevanza limitata. Taħt l-aspett 
tas-sussidjarjetà titpoġġa aktar importanza politika tal-ħamrija ta’ Stati individwali. Ta’ 
bilħaqq direttiva taħt l-aspett ta’ proporzjonalità hija strument b’saħħtu għal din il-politika. 
Għalhekk wieħed għandu jillimita ruħu fuq l-istrateġija tematika għall-protezzjoni tal-
ħamrija.

Emenda mressqa minn Johannes Blokland

Emenda 89
Abbozz ta’ reżoluzzjoni leġiżlattiva, paragrafu 2

2. Jekk moratorju jitlob, waqt il-perjodu li għad irid ikun determinat, li jkunu 
identifikati l-effetti ta’ l-istrateġija tematika għall-protezzjoni tal-ħamrija, biex joffru 
lill-Istati Membri l-opportunità għat-tfassil u titjib tal-politika tal-ħamrija. Wara l-
perjodu msemmi jista’ jkun eżaminat, kemm direttiva dwar il-protezzjoni tal-ħamrija 
hija rilevanti jew meħtieġa;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Huwa rakkomandat li jkun hemm moratorju, sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu 
jimplimentaw il-politika tal-ħamrija fuq il-bażi ta’ strateġija tematika għall-protezzjoni tal-
ħamrija. Wara jkun eżaminat jekk direttiva tkunx meħtieġa jew hijiex relevanti. Madankollu 
huwa possibbli li aspetti ta’ valur tal-proposta tad-direttiva attwali jkunu aċċettati fl-
istrateġija tematika.
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Emenda mressqa minn Johannes Blokland

Emenda 90
Abbozz ta’ reżoluzzjoni leġiżlattiva, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Mitluba sabiex jaċċettaw, orjentazzjonijiet rilevanti individwali, li fihom proposti 
preżenti għad-direttiva dwar il-protezzjoni tal-ħamrija, fl-istrateġija tematika għall-
protezzjoni tal-ħamrija;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Huwa rakkomandat li jkun hemm moratorju, sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu 
jimplimentaw il-politika tal-ħamrija fuq il-bażi ta’ strateġija tematika għall-protezzjoni tal-
ħamrija. Wara jkun eżaminat jekk direttiva tkunx meħtieġa jew hijiex relevanti. Madankollu 
huwa possibbli li aspetti ta’ valur tal-proposti tad-direttiva attwali jkunu aċċettati fl-
istrateġija tematika.

Proposta għal direttiva

Test propost mill-Kummissjoni Emendi mill-Parlament

Emenda mressqa minn Hartmut Nassauer

Emenda 91
Titlu u kwotazzjonijiet

Proposta għal Proposta għal

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUSILL

DIRETTIVA TAL-KUSILL

li tistabbilixxi qafas għall-protezzjoni tal-
ħamrija u li temenda d-Direttiva 2004/35/KE

li tistabbilixxi qafas għall-protezzjoni tal-
ħamrija u li temenda d-Direttiva 2004/35/KE

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-
KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi 
l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-
Artikolu 175(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi 
l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-
Artikolu 175(2) tiegħu,
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Wara li kkunsidraw il-proposta mill-
Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-
Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali,

Wara li kkunsidraw il-Parlament Ewropew, 
wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-
Reġjuni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-
Reġjuni, 

Filwaqt li jaġixxu f'konformità mal-
proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-
Trattat,
Billi: Billi:
4 […]

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba t-tibdil fit-trattat ta’ Nizza l-applikazzjoni tad-deċiżjonijiet skond Artikolu 175 
paragrafu 2 hija meħtieġa permezz ta’ „miżuri li jolqtu lill-użu tal-ħamrija“. L-użu tal-
ħamrija jintmess ukoll fl-abbozz tad-direttivi fost l-oħrajn f’artikolu 4 (miżuri ta’ 
prekawzjoni), 5 (siġillar), 6 (dmir ta’ identifikazzjoni ta’ żoni ta’ riskju), 9 (privenzjoni ta’ 
tħarbit tal-ħamrija) u 13 (rijabilitazzjoni). 

Emenda mressqa minn Péter Olajos

Emenda 92
Premessa 4

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill "Lejn 
Strateġija Tematika dwar il-Protezzjoni tal-
Ħamrija" tidentifika t-tmien proċessi 
ewlenin tat-tħarbit li jiffaċċaw il-ħamrija fl-
UE. Dawn huma l-erożjoni, it-tnaqqis fil-
materja organika, il-kontaminazzjoni, is-
salinizzazzjoni, il-kompattazzjoni, it-telfien 
tal-bijodiversità, l-issiġillar, iż-żerżiq minn 
ġnub l-għoljiet u l-għargħar. L-għarfien 
xjentifiku kurrenti dwar il-bijodiversità tal-
ħamrija u l-proċessi fiha huwa limitat wisq 
biex jippermetti dispożizzjonijiet speċifiċi 
f'din id-Direttiva bil-għan tal-protezzjoni 

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill "Lejn 
Strateġija Tematika dwar il-Protezzjoni tal-
Ħamrija"1 tidentifika d-disa’ proċessi 
ewlenin tat-tħarbit li jiffaċċaw il-ħamrija fl-
UE. Dawn huma l-erożjoni, it-tnaqqis fil-
materja organika, il-kontaminazzjoni, is-
salinizzazzjoni, il-kompattazzjoni, it-telfien 
tal-bijodiversità, l-issiġillar, 
deżertifikazzjoni, iż-żerżiq minn ġnub l-
għoljiet u l-għargħar. L-għarfien xjentifiku 
kurrenti dwar il-bijodiversità tal-ħamrija u l-
proċessi fiha huwa limitat wisq biex 
jippermetti dispożizzjonijiet speċifiċi f'din 

  
1 COM(2002) 179.
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tagħhom. Il-prevenzjoni u t-taffija ta' l-effetti 
ta' l-għargħar ġew indirizzati mill-proposta 
għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar l-evalwazzjoni u l-ġestjoni ta' 
l-għargħar. 

id-Direttiva bil-għan tal-protezzjoni 
tagħhom. Il-prevenzjoni u t-taffija ta' l-effetti 
ta' l-għargħar ġew indirizzati mill-proposta 
għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar l-evalwazzjoni u l-ġestjoni ta' 
l-għargħar1.

Or. en

Emenda mressqa minn Robert Sturdy

Emenda 93
Premessa 6

(6) Il-leġiżlazzjoni Komunitarja, pereżempju 
fl-oqsma ta' l-iskart, il-kimika, il-prevenzjoni 
u l-kontroll tat-tniġġis industrijali, it-tibdil 
fil-klima, l-ilma, l-agrikoltura u l-iżvilupp 
rurali, tinkludi xi dispożizzjonijiet dwar il-
protezzjoni tal-ħamrija, imma dawn la 
huma maħsuba biex jipproteġu kull tip ta' 
ħamrija kontra l-proċessi kollha ta' tħarbit 
u lanqas ma huma biżżejjed biex jilħqu dan 
il-għan. Għaldaqstant, hemm il-ħtieġa għal 
qafas leġiżlattiv koerenti u effikaċi, li 
jipprovdi prinċipji u miri komuni bil-għan 
tal-protezzjoni u l-użu sostenibbli tal-
ħamrija fil-Komunità.

(6) Il-leġiżlazzjoni Komunitarja, pereżempju 
fl-oqsma ta' l-iskart, il-kimika, il-prevenzjoni 
u l-kontroll tat-tniġġis industrijali, it-tibdil 
fil-klima, l-ilma, l-agrikoltura u l-iżvilupp 
rurali, diġà qed tikkontribwixxi għall-
protezzjoni tal-ħamrija u tista’ 
tissupplimenta dan il-qafas, li jipprovdi 
prinċipji u miri komuni bil-għan tal-
protezzjoni u l-użu sostenibbli tal-ħamrija 
fil-Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-ħamrija u l-ħarsien tagħha diġà huma indirizzati fil-leġiżlazzjoni eżisteni tal-UE. L-
isforzi kurrenti kollha sabiex tiġi implimentata strateġija ta’ ġestjoni effettiva għandhom 
ikunu rikonoxxuti f’dan il-qafas.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 94
Premessa 10

    
1 COM(2006) 15.
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(10) Ġaladarba l-għanijiet ta' l-azzjoni li 
għandha tittieħed, jiġifieri l-istabbiliment 
ta' qafas komuni għall-protezzjoni tal-
ħamrija, ma jistax jintlaħaq biżżejjed mill-
Istati Membri, u għalhekk jista' jintlaħaq 
aħjar fuq il-livell Komunitarju minħabba l-
iskala tal-problema u l-implikazzjonijiet 
tagħha rigward leġiżlazzjoni oħra tal-
Komunità dwar il-protezzjoni tan-natura u l-
ilma, is-sikurezza alimentari, it-tibdil fil-
klima, l-agrikoltura u oqsma ta' interess 
komuni, bħalma hija l-protezzjoni tas-saħħa 
tal-bniedem, il-Komunità għaldaqstant tisa' 
tadotta miżuri, skond il-prinċipju tas-
sussidjarjetà, kif jidher fl-Artikolu 5 tat-
Trattat. Skond il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif jidher f'dak l-Artikolu, 
din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak 
li huwa meħtieġ biex jintlaħaq dak il-għan.

(10) Ġaladarba t-tħarbit tal-ħamrija jista’ 
jkollu konsegwenzi serji fuq l-oqsma ta’
protezzjoni tan-natura u l-ilma, is-sikurezza 
alimentari, it-tibdil fil-klima, l-agrikoltura u 
oqsma oħra ta' interess komuni, bħalma hija 
l-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, il-
Komunità, it-tfassil ta’ miri tal-komunità 
fil-qasam tal-politika tal-ħamrija huma 
meħtieġa. Madanakollu l-Istati Membri 
għandhom ikunu liberi sabiex ifasslu din 
il-politika huma stess. Dan il-metodu ta’ 
“koordinazzjoni miftuħa” huwa bażi 
adegwata għat-tkomplija ta’ l-iżvilupp tal-
politika tal-ħamrija fl-Ewropa. Kif 
preżentat fl-istrateġija tematika, l-Istati 
Membri se jkunu mitluba li jilħqu miżuri 
f’qafas statali individwali. Jekk wara 
ħames snin ikun ċar li l-miri ma ntlaħqux, 
il-Kummisjoni tkun tista’ tipproponi miżuri 
addizzjonali.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-addozzjoni ta’ Driettiva huwa sproporzjonat, għax hemm diġà għażla sħiħa ta’ regolamenti 
tal-protezzjoni tal-ħamrija, dwar id-direttiva ta’ qafas dwar l-ilma, d-direttiva dwar in-nitrat 
u l-miżuri ta’ Natura -2000. Il-metodu ta’ “koordinazzjoni miftuħa” japplika iktar hawn, 
għaliex b’hekk veru li jkunu mfassla miri komuni, imma titħalla aktar libertà lill-Istati 
Membri. 

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio u Umberto Guidoni

Emenda 95
Premessa 11 a (ġdida)

(11a) Ir-reviżjoni tal-politika komuni tal-
ħamrija għandha tistabbilixxi miżuri ta’ 
miri għaż-żamma u t-titjib tal-fertilità tal-
ħamrija, tal-kontenut ta’ materja organika 
u tal-kapaċità ta’ sekwestrar tal-karbonju.

Or. en
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Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 96
Premessa 13

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

(13 Is-siġillar qed jintensifika ruħu b'mod 
sinifikanti fil-Komunità, b'konsegwenza tat-
tifrix tal-bliet u dejjem aktar domanda għall-
art min-naħa ta' setturi differenti ta' l-
ekonomija, u dan jinneċessita użu aktar 
sostenibbli tal-ħamrija. Jeħtieġ li jkun hemm 
miżuri adegwati biex is-siġillar tal-ħamrija 
jiġi limitat, pereżempju permezz tar-
rijabilitazzjoni ta' siti industrijali żdingati 
(brownfield sites), u b'hekk jitnaqqas it-
tnaqqir ta' l-artijiet naturali (greenfield sites). 
Fejn iseħħ is-siġillar, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu ħsieb li jkun hemm metodi 
ta' bini u drenaġġ li jikkonservaw l-ikbar 
għadd possibbli ta' funzjonijiet tal-ħamrija. 
L-użu ta’ tekniki ta’ kostruzzjoni u prodotti 
ta’ pavimentar speċjali li ma jagħmlux 
ħsara lill-ambjent għandu jiġi nkoraġġit 
fiż-żoni urbani.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pavimentar f’żoni urbani għandu effetti negattivi. Għalhekk it-tekniċi ġodda disponibbli li ma 
jagħmlux danni ambjentali għandhom jintużaw sabiex jittaffew dawn l-effetti.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio u Umberto Guidoni

Emenda 97
Premessa 13

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

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

tnaqqir ta' l-artijiet naturali (greenfield sites). 
Stati Membri għandhom jistabbilixxu 
inċentivi għall-iżvilupp ta’ spazju 
industrijali u urban sabiex isir fuq siti li 
huma diġà wżati għal skopijiet industrijali 
u urbani, u għandhom jillimitaw l-użu ta’ l-
artijiet naturali (greenfield sites). Stati 
Membri għandhom jaraw ukoll li l-oqfsa 
regolatorji għall-ippjanar ta’ l-użu ta’ l-art 
ikunu favur ir-rijabilitazzjoni u għandhom 
jikkonsidraw li jipprovdu rimedju għall-
proċeduri ta’ awtorizzazzjoni ta’ l-ippjanar 
li saru ta’ malajr. Fejn iseħħ is-siġillar, l-
Istati Membri għandhom jieħdu ħsieb li jkun 
hemm metodi ta' bini u drenaġġ li 
jikkonservaw l-ikbar għadd possibbli ta' 
funzjonijiet tal-ħamrija.

Or. en

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Alfonso Andria

Emenda 98
Premessa 13 a (ġdida)

(13a) Sabiex jiġi evitat l-użu ta’ art verġni, 
is-siġillar tal-ħamrija u t-tnaqqis tal-
funzjonijiet tagħha, l-iżvilupp ta’ spazju 
industrijali u urban għandu 
preferibbilment isir fuq siti li huma diġà 
effettwati, fil-passat jew fil-preżent, bi 
pjanar industrijali u urban. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pjanar ġdid urban jew ta’ spazju industrijali preferibbilment mgħandux jinvolvi art verġni, 
iżda jsir fuq siti fejn ikunu diġà seħħew attivitajiet ta’ pjanar uman. Dan jevita l-użu ta’ art 
verġni u jieħu ħsieb it-tindif ta’ siti li huma diġà effettwati b’attivitajiet mill-bniedem. 
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Emenda mressqa minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 99
Premessa 13 a (ġdida)

(13a) L-aċidifikazzjoni tal-ħamrija hija 
problema importanti f’ċeri partijiet tal-
Komunità, li għandha bżonn tkun 
indirizzata. Għalhekk huwa meħtieġ li l-
Istati Membri jieħdu miżuri addattati 
sabiex jiżguraw li prattiċi ta’ użu ta’ art li 
mhumiex xierqa ma jnaqqsux il-pH tal-
ħamrija. Fl-istess ħin, il-karatteristiċi ta’ 
ħmieri li huma aċidi b’mod naturali (eż. 
żoni tal-pit) jew jiffurmaw ħabitats naturali 
speċifiċi m’għandhomx jiġu modifikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ladarba l-aċidifikazzjoni tal-ħamrija hija problema importanti f’ċeri partijiet tal-Komunità, 
għandha tkun indirizzata f’din id-direttiva. Stati Membri għandhom jieħdu miżuri addattati 
sabiex jiżguraw li prattiki ta’ użu ta’ art li mhumiex xierqa ma jnaqqsux il-pH tal-ħamrija. Il-
karatteristiċi ta’ ħmieri li huma aċidi b’mod naturali jew jiffurmaw ħabitats naturali speċifiċi 
m’għandhomx jiġu modifikati.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio u Umberto Guidoni

Emenda 100
Premessa 14

(14) Politika mmirata u effiċjenti għall-
protezzjoni tal-ħamrija għandha tissejjes fuq 
għarfien ta' fejn ikun qed iseħħ it-tħarbit tal-
ħamrija. Huwa magħruf li ċerti proċessi ta' 
tħarbit, bħalma huma l-erożjoni, it-tnaqqis 
fil-materja organika, il-kompattazzjoni, is-
salinizzazzjoni u ż-żerżiq minn ġnub l-
għoljiet jiġru f'żoni speċifiċi li huma esposti 
għar-riskju ta' proċessi bħal dawn. Dan 
jirrikjedi l-identifikazzjoni ta' żoni ta' riskju 
ta' dan it-tip.

(14) Politika mmirata u effiċjenti għall-
protezzjoni tal-ħamrija għandha tissejjes fuq 
għarfien ta' fejn ikun qed iseħħ it-tħarbit tal-
ħamrija. Huwa magħruf li ċerti proċessi ta' 
tħarbit, bħalma huma l-erożjoni, it-tnaqqis 
fil-materja organika, il-kompattazzjoni, is-
salinizzazzjoni, aċidifikazzjoni u ż-żerżiq 
minn ġnub l-għoljiet jiġru f'żoni speċifiċi li 
huma esposti għar-riskju ta' proċessi bħal 
dawn. Dan jirrikjedi l-identifikazzjoni ta' 
żoni ta' riskju ta' dan it-tip.

Or. en
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Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 101
Premessa 17

(17) Għandha tittieħed azzjoni, taħt ir-
responsabbiltà ta' l-Istati Membri, fil-livell li 
l-aktar ikun f'loku, fuq il-bażi ta' l-
istabbiliment ta' miri għat-tnaqqis tar-riskju 
u programmi ta' miżuri biex dawk il-miri 
jintlaħqu.

(17) Għandha tittieħed azzjoni, taħt ir-
responsabbiltà ta' l-Istati Membri, fil-livell li 
l-aktar ikun f'loku, fuq il-bażi ta' l-
istabbiliment ta' miri għat-tnaqqis tar-riskju 
u programmi ta' miżuri biex dawk il-miri 
jintlaħqu. Dawn il-miżuri għandhom 
jikkonsidraw kompletament li jkunu 
milħuqa t-termini ta’ referenza mid-
direttiva 1999/31/KE u 1996/61/KE

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iż-żewġ direttivi diġà jikkunsidraw aspetti għall-protezzjoni tal-ħamrija. Kontroll doppju jew 
operat addizzjonali għall-impjanti diġà awtorizzati għandu jkun evitat.

Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 102
Premessa 18 a (ġdida)

(18a) Għadd ta’ direttivi tal-KE jirreferu 
għall-użu tal-ħamrija u l-iżvilupp reġjonali. 
Din tittratta fost l-oħrajn dwar direttivi 
dwar il-protezzjoni ta’ l-għasafar u ħabitats 
naturli, id-direttiva ta’ qafas ta’ l-ilma 
mad-direttiva sekondarja tagħha, id-
direttiva dwar in-nitrat u d-direttiva dwar l-
istorbju u l-kwalità ta’ l-arja. Organi lokali 
u reġjonali għandhom jikkunsidraw 
f’ambitu li jikber id-direttivi tal-KE. Ħafna 
drabi d-direttivi ma jkunux koordinati 
b’mod li jagħmel sens, bil-konsegwenza li 
f’xi partjiet ikun hemm konflitt ta’ miri u l-
obbligi ta’ rapurtar ikunu mfassla b’mod 
differenti. Il-valur tad-ditrettivi tal-KE
mhux ta’ min jitkellem fuqu, iżda l-organi 
lokali u reġjonali jieħdu l-opportunità, li 
jagħmlu l-prijoritajiet huma stess. Permezz 
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ta’ dan,  l-ispettru ta’ eżerċizji ta’ livell 
żgħir u statali jitnaqqsu għal eżerċizji 
ewlenin. Jagħmel aktar sens li l-liġi tal-
komunità tal-politika lokali u reġjonali 
tħalli aktar libertà fit-tfassil tal-prijoritajiet 
tagħhom. Għalhekk hemm ħtieġa ta’ qafas 
ta’ liġijiet, li jinkludi l-użu tal-ħamrija u 
żvilupp reġjonali. F’dan il-qafas l-obbligi 
ta’ rapurtar ikunu konċiżi u titħalla l-
opportunità lill-Istati Membri li jfasslu l-
prijoritajiet tagħhom. Rekwiżit għal dan 
kieku jkun li Stati oħra ma jsofru l-ebda 
danni u li l-miri mfassla jkunu milħuqa.

Or. nl

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 103
Premessa 19

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-konservazzjoni tal-materja organika tal-ħamrija hija miżura importanti kontra l-erożjoni u 
d-deżertifikazzjoni. L-istruttura tal-ħamrija titjieb b’mod sostenibbli billi jingħataw lura s-
sustanzi organiċi permezz ta’ użu ta’ sustanzi li jtejbu l-kwalità tal-ħamrija.
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Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Alfonso Andria

Emenda 104
Premessa 21 a (ġdida)

(21a) Stati Membri għandhom jieħdu 
miżuri sabiex jistimulaw l-iżvilupp ta’ kull 
tip ta’ assigurazzjoni adegwata jew forom 
oħra ta’ strumenti u swieq ta’ sigurtà 
finanzjarja sabiex jipprovdu koperta 
effettiva għall-obbligazzjonijiet ta’ tranġar 
skond din id-direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waħda mir-raġunijiet li, mil-lum, fixklu mhux biss l-attwazzjoni ta’ attivitajiet ta’ tranġar, 
iżda wkoll l-iżvilupp ta’ l-industrija tat-tranġar, hija n-nuqqas ta’ involviment tas-settur 
bankarju u ta’ l-assigurazzjoni fis-settur tal-finanzjar għat-tranġar. L-iżvilupp ta’ settur ta’ 
dan it-tip jippromovi attivitajiet ta’ tranġar li joħolqu ġid għall-ambjent.

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 105
Premessa 22

(22) Biex b'suċċess jipprevjenu u jillimitaw 
ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem u għall-
ambjent ikkawżati mill-kontaminazzjoni tal-
ħamrija, l-Istati Membri għandhom 
jidentifikaw is-siti li, skond l-evalwazzjoni 
tagħhom, jirrappreżentaw riskji serji f'dan ir-
rigward. Fid-dawl ta' l-għadd ta' siti li 
x'aktarx huma kkontaminati, l-
identifikazzjoni tagħhom tirrikjedi approċċ
sistematiku u pass pass. Jeħtieġ li titfassal 
skeda biex ikun hemm monitoraġġ tal-
progress fl-identifikazzjoni tas-siti 
kkontaminati.

(22) Biex b'suċċess jipprevjenu u jillimitaw 
ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem u għall-
ambjent ikkawżati mill-kontaminazzjoni tal-
ħamrija, l-Istati Membri għandhom 
jidentifikaw is-siti li, skond l-evalwazzjoni 
tagħhom, jirrappreżentaw riskji serji f'dan ir-
rigward. Fid-dawl ta' l-għadd ta' siti li 
x'aktarx huma kkontaminati, l-
identifikazzjoni tagħhom tirrikjedi approwċ
sistematiku. Jeħtieġ li titfassal skeda biex 
ikun hemm monitoraġġ tal-progress fl-
identifikazzjoni tas-siti kkontaminati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Approwċ pass pass jirreferi għal approwċ klassiku b’dawn il-passi li ġejjin: (i) tiġi stabbilita 
lista ta’ siti li huma potenzjalment kontaminati bi skema prijoritarja; (ii)  investigazzjoni tas-
siti kollha għal darb’oħra bi prijorità ċara ta’ dawk is-siti li għandhom jiġu tranġati l-ewwel. 
L-esperjenza ta’ diversi Stati Membri turi li dan mhux dejjem il-metodu l-aktar effiċjenti. 
Huwa aktar effettiv li ssib mutur tal-proċess (eż. trasferiment ta’ l-art, permessi tal-bini …) 
fejn sidien ta’ l-art jew dawk li jużawha jiċċekkjaw jekk saritx xi “attività ta’ riskju” fuq l-art 
tagħhom.

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 106
Premessa 23

(23) B'appoġġ għal-identifikazzjoni tas-siti 
kkontaminati u biex jiġi żgurat approċċ
komuni, jeħtieġ li tiġi stabbilita lista ta' 
attivitajiet li jkollhom potenzjal sinifikanti li 
jikkawżaw il-kontaminazzjoni tal-ħamrija. 
Din il-lista komuni ta' attivitajiet li 
potenzjalment jistgħu jniġġsu l-ħamrija 
tista' tkun supplimentata b'listi aktar 
komprensivi adottati fuq il-livell nazzjonali.

(23) B'appoġġ għal-identifikazzjoni tas-siti 
kkontaminati u biex jiġi żgurat approwċ
komuni, huwa utli li tiġi stabbilita lista ta' 
attivitajiet komuni li għandhom potenzjal 
għoli li jikkawżaw il-kontaminazzjoni tal-
ħamrija. L-Istati Membri jistgħu 
jissupplimentaw din il-lista b'listi aktar 
komprensivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa tal-lista komuni ta’ attivitajiet hija dubjuża. Jista’ jkun daqstant utli li jkollok lista 
indikattiva u pjattaforma sabiex isir skambju ta’ informazzjoni bejn Stati Membri fuq 
attivitajiet li għandhom petenzjal għoli għall-kontaminazzjoni tal-ħamrija. Dan il-metodu 
joffri aktar flessibbiltà għall-Istati Membri b’żewġ modi: (i) Stati Membri jistgħu 
jikkonċentraw fuq attivitajiet li huma rilevanti għalihom. (ii) Meta investigazzjoni tal-ħamrija 
turi li ċerta attività  fil-lista jkollha potenzjal iktar baxx milli jkun stmat, tkun tista’ titneħħa 
mil-lista. Dan huwa impossibbli jekk il-lista titpoġġa bħala lista obbligatorja f’Anness għal 
direttiva.
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Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 107
Premessa 24

(24) L-identifikazzjoni ta' siti kkontaminati 
għandha tkun riflessa f'inventarju 
nazzjonali ta' siti kkontaminati, li għandha 
tiġi aġġornata regolarment u titqiegħed 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku biex in-nies 
tkun tista' tikkonsultaha. Għandhom jiġu 
kkunsidrati l-isforzi preċedenti u tal-preżent 
min-naħa ta' l-Istati Membri biex 
jidentifikaw is-siti kkontaminati.

(24) L-identifikazzjoni ta' siti kkontaminati 
għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku għall-konsultazzjoni. Għandhom 
jiġu kkunsidrati l-isforzi preċedenti u tal-
preżent min-naħa ta' l-Istati Membri biex 
jidentifikaw is-siti kkontaminati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ċar li informazzjoni fuq siti kkontaminati għandha tkun disponibbli għall-pubbliku, 
imma l-ħtieġa ta’ “inventarju nazzjonali ta’ siti kkontaminati” hija dubjuża. F’diversi Stati 
Membri r-responsabbiltà tal-politika abmjentali hija tar-reġjuni u mhux ta’ l-istat nazzjonali. 
Kull tip ta’ reġistru deher li seta’ jissodisfa din il-ħtieġa, kellu jew ma kellux l-isem 
“inventarju nazzjonali ta’ siti kkontaminati”.

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 108
Premessa 25

(25) Biex jgħin fl-identifikazzjoni rapida ta' 
siti kkontaminati, il-proprjetarju ta' sit li fih, 
skond ir-reġistri uffiċjali bħalma huma r-
reġistri nazzjonali jew katasti, tkun seħħet 
jew qed isseħħ attività li tniġġes il-ħamrija, 
jew ix-xerrej prospettiv għandu, qabel ma 
jtemm it-tranżazzjoni tax-xiri ta' l-artijiet, 
jagħti tagħrif rilevanti dwar il-qagħda tal-
ħamrija lill-awtorità kompetenti u lill-parti l-
oħra fit-tranżazzjoni. L-għoti ta' tagħrif bħal 
dan kulmeta tkun qed tiġi ppjanata 
tranżazzjoni fl-artijiet għandu jgħin iħaffef 
it-tlestija ta' l-inventarju tas-siti 
kkontaminati. Lix-xerrej prospettiv, dan 
sejjer jagħmlu konxju tal-qagħda tal-ħamrija 
u ma jħallihx fil-għama huwa u jagħmel l-

(25) Biex jgħin fl-identifikazzjoni rapida ta' 
siti kkontaminati, il-proprjetarju ta' sit li fih, 
tkun seħħet jew qed isseħħ attività li tniġġes 
il-ħamrija, jew ix-xerrej prospettiv għandu, 
qabel ma jtemm it-tranżazzjoni tax-xiri ta' l-
artijiet, jagħti tagħrif rilevanti dwar il-
qagħda tal-ħamrija lill-awtorità kompetenti u 
lill-parti l-oħra fit-tranżazzjoni. L-għoti ta' 
tagħrif bħal dan kulmeta tkun qed tiġi 
ppjanata tranżazzjoni fl-artijiet għandu jgħin 
iħaffef it-tlestija ta' l-inventarju tas-siti 
kkontaminati. Lix-xerrej prospettiv, dan 
sejjer jagħmlu konxju tal-qagħda tal-ħamrija 
u ma jħallihx fil-għama huwa u jagħmel l-
għażla.
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għażla.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Anke jekk ma jkun hemm l-ebda informazzjoni f’dokumentazzjoni uffiċjali (eż. f’każ ta’ 
miżbliet illegali), l-informazzjoni fuq il-kwalità tal-ħamrija hija rilevanti ħafna għax-xerrej 
ta’ l-art. Meta l-bejjiegħ ta’ l-art ikollu għarfien ta’ attivitajiet (illegali) bħal dawn, huwa 
għandu jgħarraf lix-xerrej dwar dan.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Emenda 109
Premessa 26

(26) Fil-kunsiderazzjoni tal-prinċipju li min 
iniġġes għandu jħallas, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li tittieħed l-azzjoni biex 
jitranġaw is-siti kkontaminati li jkunu ġew 
identifikati fit-territorju nazzjonali tagħhom.

(26) Fil-kunsiderazzjoni tal-prinċipju li min 
iniġġes għandu jħallas, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li tittieħed l-azzjoni biex 
jitranġaw is-siti kkontaminati li jkunu ġew 
identifikati fit-territorju nazzjonali tagħhom. 
Stati Membri għandhom jistabilixxu fil-
proċessi tar-reġimi ta’ riskju nazzjonali 
każijiet fejn ir-responsabbiltà tal-flus 
allokati għall-itranġar, jew parti minnhom, 
għandhom jgħaddu minn persuna li hi 
potenzjalment responsabbli għall-oħra.

Or. en

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 110
Premessa 26

(26) Fil-kunsiderazzjoni tal-prinċipju li min 
iniġġes għandu jħallas, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li tittieħed l-azzjoni biex 
jitranġaw is-siti kkontaminati li jkunu ġew 
identifikati fit-territorju nazzjonali tagħhom.

(26) Fil-kunsiderazzjoni tal-prinċipju li min 
iniġġes għandu jħallas, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li tittieħed l-azzjoni biex 
jitranġaw is-siti kkontaminati li jkunu ġew 
identifikati fit-territorju tagħhom.

Or. en



PE 390.761v02-00 16/136 AM\685115MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

F’diversi Stati Membri s-saħħa biex tilleġisla fuq il-ħamrija hija responsabbiltà ta’ l-
awtoritajiet reġjonali aktar milli dawk nazzjonali.

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 111
Premessa 27

(27) Għandha tiġi stabbilita Strateġija 
Nazzjonali għat-Tranġar, partikolarment 
għall-finijiet tad-definizzjoni ta' miri għat-
tranġar u l-ordni prijoritarju li bih għandhom 
jiitranġaw is-siti.

(27) Għandha tiġi stabbilita Strateġija għat-
Tranġar, partikolarment għall-finijiet tad-
definizzjoni ta' miri għat-tranġar u l-ordni 
prijoritarju li bih għandhom jiitranġaw is-
siti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’diversi Stati Membri s-saħħa biex tilleġisla fuq il-ħamrija hija responsabbiltà ta’ l-
awtoritajiet reġjonali aktar milli dawk nazzjonali.

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 112
Premessa 28

(28) F'dawk is-siti kkontaminati li min ikun 
niġġes ma jkunx jista' jinstab, jinżamm 
responsabbli għat-tniġġis skond il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew Komunitarja 
jew inkella ma jkunx jista' jiġi mġiegħel 
iħallas l-ispejjeż tat-tranġar, magħrufa wkoll 
bħala siti orfni, ir-responsabbiltà għat-
tnaqqis tar-riskju għas-saħħa tal-bniedem u 
għall-ambjent għandha taqa' fuq l-Istati 
Membri. Għal dawn il-finijiet, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi speċifiċi ta' finanzjament biex 
jiżguraw għajn dejjiema ta' finanzi għat-
tranġar ta' siti bħal dawn.

(28) F'dawk is-siti kkontaminati li min ikun 
niġġes ma jkunx jista' jinstab, jinżamm 
responsabbli għat-tniġġis skond il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew Komunitarja 
jew inkella ma jkunx jista' jiġi mġiegħel 
iħallas l-ispejjeż tat-tranġar, magħrufa wkoll 
bħala siti orfni, Stati Membri għandhom 
jikkompilaw strumenti għat-tnaqqis tar-
riskju għas-saħħa tal-bniedem u għall-
ambjent. Għal dawn il-finijiet, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi speċifiċi ta' finanzjament biex 
jiżguraw għajn dejjiema ta' finanzi għat-
tranġar ta' siti bħal dawn.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

F’diversi pajjiżi mhuwiex min iniġġes, imma s-sid jew dak li juża l-art li għandu l-obbligu li 
jirranġa, sakemm is-sid jew dak li juża l-art ikun jista’ juri provi li hu jissodisfa numru ta’ 
rekwiżiti. Anke jekk il-parti responsabbli ma tkunx tista’ tinstab jew tkun imġiegħla tħallas l-
ispejjeż, dan is-sit mhuwiex sit orfni. Għalhekk l-Istati Membri għandhom jitħallew ipoġġu l-
obbligu biex isir it-tranġar fuq is-sid tas-sit.

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 113
Premessa 28 a (ġdida)

(28a) Din id-direttiva ma kellha l-ebda 
riperkussjonijiet fuq il-baġit tal-Kumunità. 
Ma ġew stabbiliti l-ebda fondi mill-UE
għall-implimentazzjoni tal-miżuri preskritti 
fid-direttiva.

Or. de

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 114
Premessa 29

(29) Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill 2004/35/KE tal-21 ta' April 
2004 dwar ir-responsabbiltà ambjentali 
f’dak li għandu x’jaqsam mal-prevenzjoni 
u r-rimedju għal danni ambjentali1
tistabbilixxi li, għas-siti orfni, l-azzjoni ta' 
rimedju tista' tittieħed min-naħa ta' l-
awtorità kompetenti, wara li l-
possibbiltajiet l-oħra jkunu eżawsti. Dik id-
Direttiva għaldaqstant għandha tiġi 
emendata sabiex issir konformi ma' l-
obbligi ta' tranġar stipulati f'din id-
Direttiva.____________
1 ĠU L 143, 30.4.2004, p. 56.

Imħassra

Or. en

  
1 ĠU L 143, 30.4.2004, p. 56.
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Ġustifikazzjoni

M’hemmx ħtieġa li tinbidel id-Direttiva 2004/35/KE li tieħu ħsieb “id-danni ta’ l-art” li saru 
wara April 2007. Li tiġi emendata din id-Direttiva jkun hemm impatt ħafna akbar milli 
sempliċiment jingħata bidu għal dan “l-aħħar tentattiv” għal siti orfni.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 115
Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva

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

1. L-għan ta’ din id-direttiva huwa l-
ħolqien ta’ qafas ta’ ordni għall-protezzjoni 
tal-ħamrija għall-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija, kif ukoll il-bażi tal-
prinċipju ta’ prekawzjoni, li jkun evitat 
tħarbit tal-kwalità tal-ħamrija u jitrażżnu l-
konsegwenzi tiegħu. Dan il-qafas għandu 
jikkontribwixxi jew jistabilixxi l-qadi tal-
funzjonijiet ambjentali, ekonomiċi, soċjali u 
kulturali:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Artikolu 1, paragrafu 1 huwa fformulat b’mod wisq ġenerali, sabiex ikun assigurat li l-
awtoritajiet nazzjonali jkunu fil-pożizzjoni li jikkonformaw mad-dmirijiet tagħhom fir-rigward 
ta’ l-irwol ewlieni tal-politika tal-ħamrija. Għalhekk għandhom ikunu suġġeriti 
formulazzjonijiet ġenerali li jirreferu direttament għall-prinċipju ta’ prekawzjoni.

Emenda mressqa minn Holger Krahmer, 

Emenda 116
Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva

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

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-
użu sostenibbli tal-ħamrija, li mhux riżorsa 
riġenerattiva u jservi bħala fundament ta’ 
kwalunkwe funzjoni ambjentali, ekonomika, 
soċjali u kulturali minn dawn li ġejjin:

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-użu industrijali għandu jkun ikkonsidrat mal-funzjonijiet tal-ħamrija.

Emenda 117
Imħassra għal raġunijiet tekniċi 

Or. de

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio u Umberto Guidoni

Emenda 118
Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva

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

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-
protezzjoni tal-ħamrija, bħala ekosistema 
bis-saħħa tad-drittijiet tagħha, kif ukoll il-
konservazzjoni tal-kapaċità tal-ħamrija biex 
taqdi kwalunkwe funzjoni ambjentali, 
ekonomika, soċjali u kulturali minn dawn li 
ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li wieħed jifhem li l-ħamrija hija ekosistema bis-saħħa tad-drittijiet tagħha 
li għandha bżonn protezzjoni bħala tali. Il-kapaċità mewwieta tal-ħamrija, pereżempju l-
abbiltà tal-ħamrija biex tinnewtralizza l-aċidifikazzjoni, hija funzjoni importanti tal-ħamrija. 
Jekk din ma tkunx protetta biżżejjed u tintilef il-kapaċità mewwieta tagħha, dan iwassal għat-
telfien ta’ nutrimenti, ħsara lil mikro-organiżmi u l-għeruq tal-pjanti, kif ukall ħsara lill-ilma 
tal-pjan.

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 119
Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva

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

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

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Bejn il-funzjonijiet naturali tal-ħamrija u l-funzjonijiet ta’ użu għandu jkun hemm bilanċ, 
b’mod speċjali għandu wkoll jissemma’ l-użu pubbliku kif ukoll dak ekonomiku. It-terminu 
„imħażen ta’ materja prima“ huwa addattat, għaliex ma jistax ikun ibbażat fuq „sors ġieri“ 
naturali.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi, Guido Sacconi

Emenda 120
Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva

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

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-
protezzjoni tal-ħamrija, fil-kapaċità tagħha 
bħala ekosistema, tittejjeb il-kwalità ta’ 
ħamrija fi stat degradanti u l-
konservazzjoni u riġenerazzjoni tal-ħamrija 
biex taqdi kwalunkwe funzjoni ambjentali, 
ekonomika, soċjali u kulturali minn dawn li 
ġejjin filwaqt li tassigura użu sostenibbli 
tal-ħamrija:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi enfasizzat li l-ħamrija hija ekosistema li teħtieġ protezzjoni. Ir-
referenza speċifika għall-użu sostenibbli tal-ħamrija trid tenfasizza li, bħala oġġettiv ta’ 
direttiva bħal din, il-funzjonijiet ambjentali, ekonomiċi, soċjali u kulturali m’għandhomx 
ikunu f’kuntrast ma’ użu sostenibbli tal-ħamrija.

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 121
Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika l-oġġettiv ta’ din id-Direttiva.

Emenda mressqa minn Dorette Corbey u Glenis Willmott

Emenda 122
Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva

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

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas li, 
meta tikkunsidra t-tradizzjonijiet nazzjonali 
u politiċi ta’ l-Istati Membri, timmira lejn
il-protezzjoni tal-ħamrija u l-konservazzjoni 
tal-kapaċità tal-ħamrija biex taqdi 
kwalunkwe funzjoni ambjentali, ekonomika, 
soċjali u kulturali minn dawn li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà

Emenda mressqa minn Glenis Willmott

Emenda 123
Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva

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

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-
protezzjoni tal-ħamrija u l-konservazzjoni 
tal-kapaċità tal-ħamrija biex taqdi 
kwalunkwe funzjoni ambjentali, ekonomika, 
soċjali u kulturali minn dawn li ġejjin, 
filwaqt li jkun rikonoxxut li s-sensiela ta’ 
funzjonijiet applikabbli f’każijiet speċifiċi 
tiddependi mill-post u l-użu ta’ qabel tal-
ħamrija:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħamrija ma turix il-kwalità tal-funzjonijiet potenzjali tagħha kollha f’kull post u l-anqas 
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huwa f’loku li hi tagħmel dan. Pereżempju, l-‘made ground’ li sikwiet tifforma l-pjattaforma 
ta’ l-iżvilupp għall-industrija teħtieġ funzjonalità differenti minn ħamrija agrikola. Din l-
emenda tagħmilha ċara li l-funzjonalitajiet tal-ħamrija f’post definit, konsistenti mal-metodu 
bbażat fuq ir-riskji, huma dawk li huma importanti għall-użu tagħha proprja, aktar milli s-
sensiela kollha.

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio u Umberto Guidoni

Emenda 124
Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva

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

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni tal-ħamrija u l-miżuri għat-tneħħija tat-tħarbit huma bħal miżuri għall-
protezzjoni tar-riżorsi ta’ l-ilma tad-dinja, fejn il-ħamrija għandha tkun imħarsa bħala 
propjetà komuni għall-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni, kif diġà ġie stabilit mill-istess PE 
f’riżoluzzjoni riċenti tiegħu.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 125
Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva 1 a (ġdida)

Skond it-termini ta’ din id-Direttiva, il-
ħamrija taqdi dawn il-funzjonijiet li gejjin:
1a. Funzjonijiet naturali:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ri-klassifikazzjoni tal-funzjonijiet tal-ħamrija skond Artiklu 1 tal-Protokoll dwar il-Ħarsien 
tal-Ħamrija taħt il-Konvenzjoni Alpina. Għandu jiġi stabbilit bilanċ bejn il-funzjonijiet 
naturali u dawk utilitarji tal-ħamrija.

Il-multi-funzjonalità fil-protezzjoni tal-ħamrija tista’ tinżamm biss permezz ta’ trażżin 
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permess fl-użu ta’ l-art, għax kwalunkwe użu tal-ħamrija jidderoga funzjonijiet oħra tal-
ħamrija. Partikolarment, żoni għal attivitajiet industrijali u ekonomiċi għandhom jissemmew 
bħala funzjonijiet tal-ħamrija punt 3a). Barra dan, it-terminu “maħżen ta’ materja prima” 
huwa aktar addattat.

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 126
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (-a) (ġdid)

-a) il-bażi tal-ħajja u ħabitats għall-
annimali, pjanti u organiżmi tal-ħamrija;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Hopppenstedt, Artikolu 1, paragrafu 1, parti 
introduttiva.

Emenda mressqa minn Jutta Haug

Emenda 127
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (-a) (ġdid)

-a) Bażi għall-ħajja u d-diversità bioloġika;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Haug, Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 128
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (a)

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Seeber, Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva 1a 
(ġdida).
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Emenda mressqa minn Holger Krahmer

Emenda 129
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (a)

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

a) il-bażi tal-ħajja u ħabitats għall-
annimali, pjanti u kif ukoll bażi għad-
diversità bioloġika;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Krahmer, Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 130
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (a)

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

a) il-produzzjoni tal-bijomassa;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Seeber, Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 131
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (b)

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

(b) li taħżen, tiffiltra u tittrasforma;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Seeber, Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva 1 a 
(ġdida).
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Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 132
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (b)

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

(b) li taħżen, ittaffi, tiffiltra u tittrasforma n-
nutrijenti, is-sustanzi li jifformaw b’mod 
naturali u l-ilma; infiltrazzjoni ta’ l-ilma 
tax-xita u riforniment ta’ depożiti ta’ l-ilma 
tal-pjan;

Or. en

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio u Umberto Guidoni

Emenda 133
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (b)

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

(b) li taħżen, tiffiltra, ittaffi, tinnewtralizza 
l-aċidifikazzjoni u tittrasforma n-nutrijenti, 
is-sustanzi u l-ilma, u konsegwentament 
tikkontribwixxi għal kwalità tajba ta’ l-ilma 
tal-pjan u l-ilma tal-wiċċ; tnaqqas il-
probabbiltà ta’ għargħar estrem;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Seeber, Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Guido Sacconi

Emenda 134
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (b)

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

(b) li taħżen, tiffiltra u tittrasforma n-
nutrijenti, is-sustanzi u l-ilma, kif ukoll 
tikkonserva r-riżorsi ta’ l-ilma tal-pjan;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni tal-ħamrija hija marbuta ħafna mal-konservazzjoni tar-riżorsi ta’ l-ilma tal-
pjan (f’koordinament mad-Diretiva 2006/118/KE). Fin-natura l-produzzjoni ta’ sedimenti 
hija funzjoni tal-ħamrija ta’ importanza vitali għall-ħajja u d-dinamiċi natural tal-qoxra tad-
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dinja u jista’ jkollhom rwol kruċjali sabiex jikkombattu l-erożjoni kostali, filwaqt li jkunu 
materjal ekonomiku prezzjuż (sorsi ta’ ramel, żrar u materjal ieħor) u riżorsa importanti 
għall-agrikoltura (depożiti alluvjali fertili)

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange u Neil 
Parish

Emenda 135
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (c)

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

c) il-bażi tal-ħajja u ħabitats għall-
annimali, pjanti u organiżmi tal-ħamrija;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni tal-bijodiversità fil-ħamrija m’għandiex tkun is-suġġett ta’ direttiva ta’ qafas 
obbligatorja, partikolarment għax għad mhemmx biżżejjed tagħrif xjentifiku fuq id-diversità 
bijoloġika fil-ħamrija u t-tibdil tagħha minħabba kawżi naturali jew antropoġeniċi. Għalhekk 
il-konsegwenzi ta’ protezzjoni ta’ dan it-tip mhumiex apprezzabbli u kontroll ta’ min jafdah 
mhux possibbli. Minflok se jkunu magħrufa bħala oġġetti ta’ protezzjoni tal-ħamrija, bħala 
bażi tal-ħajja u ħabitats għall-annimali, pjanti u organiżimi tal-ħamrija.

Emenda mressqa minn Holger Krahmer

Emenda 136
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (c)

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

c) il-bażi għall-produzzjoni tal-bijomassa fl-
agrikoltura u fil-kultivazzjoni tal-foresti;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Krahmer, Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 137
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (d)

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

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Seeber, Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva 1 a 
(ġdida)

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 138
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (d)

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

d) li tipprovdi ambjent fiżiku u kulturali 
għall-bnedmin u għall-attivitajiet tal-
bniedem inklużi għall-bliet, infrastruttura 
kif ukoll użu ieħor pubbliku u ekonomiku;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Hoppenstedt, Artikolu 1, paragrafu 1, parti 
introduttiva.

Emenda mressqa minn Holger Krahmer

Emenda 139
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (d)

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

d) li tipprovdi ambjent fiżiku u kulturali 
għall-bnedmin u għall-attivitajiet tal-
bniedem inklużi l-bliet u l-infrastutturi;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Krahmer, Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 140
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (e)

(e) li tkun sors ta' materja prima; imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Seeber, Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva 1 a 
(ġdida)

Emenda mressqa minn Holger Krahmer

Emenda 141
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (e)

e) li tkun sors ta' materja prima; e) Li tkun maħżen ta’ materja prima kif 
ukoll sit għat-transport, forniment u 
ġestjoni ta’ l-iskart u użi industrijali u 
ekonomiċi oħra u pubbliċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Krahmer, Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber u Thomas Ulmer

Emenda 142
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (e)

e) li tkun sors ta' materja prima; e) li tkun użu ta’ maħżen ta' materja prima;

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tħarbit tal-kwalità tal-ħamrija esklussivament minħabba kawżi naturali m’għandux ikun l-
ambitu tad-direttiva, ladarba f’ħafna każi l-għażliet għall-operat min-naħa ta’ Stati Membri 
ma ngħatawx. L-attività tal-bniedem għandha tkun dak il-punt li jgħaqqad, bil-kawżi naturali 
jiġu kkunsidrati wkoll. Il-miżuri għandhom ikunu bbażati fuq l-użu awtorizzat fil-futur u mhux 
fuq kwalunkwe użu.

Emenda mressqa minn Peter Liese and Hartmut Nassauer

Emenda 143
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (e)

e) li tkun sors ta' materja prima; e) li tkun użu ta’ maħżen ta' materja prima

Or. de
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Ġustifikazzjoni

It-terminu użat f’artikolu 1 paragrafu 1 (e) „sors ta’ materja prima“ huwa ambigwu. It-
terminu „maħżen ta’ materja prima“ huwa aktar addatt. Barra minn hekk ma jistax ikun 
ibbażat waħdu fuq il-preżenza ta’ materja prima, iżda l-użu uman ta’ mħażen ta’ materja 
prima għandu wkoll jiġi kunsidrat.

Kjarifika tal-funzjonijiet għall-protezzjoni tal-ħamrija: Il-kunċett „sors ta’ materja prima“
huwa ambigwu. Il-funzjonijiet ekonomiċi u soċjali msemmija fl-bidu wkoll jiġu inkużi fil-lista 
(ara l-liġi Ġermaniża għall-protezzjoni tal-ħamrija, artikolu 1, paragrafu 2, punt 3). 
(Nassauer)

Emenda mressqa minn Jutta Haug

Emenda 144
Artikolu 1, paragrafu 1

e) li tkun sors ta' materja prima; e) li tkun maħżen ta' materja prima;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Haug, Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva.

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 145
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (e)

e) li tkun sors ta' materja prima; e) li tkun maħżen ta' materja prima;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Hoppenstedt, Artikolu 1, paragrafu 1, parti 
introduttiva.

Emenda mressqa minn Hartmut Nassauer

Emenda 146
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (e a) (ġdid)

ea) Żona għal bini residenzjali u 
rikreazzjoni;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Nassauer, Artikolu 1, paragrafu 1, punt (a) (ġdida)

Emenda mressqa minn Hartmut Nassauer

Emenda 147
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (e b) (ġdid)

eb) Sit għal użu agrikolu u kultivazzjoni 
tal-foresti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Nassauer, Artikolu 1, paragrafu 1, punt (a) (ġdida)

Emenda mressqa minn Hartmut Nassauer

Emenda 148
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (e c) (ġdid)

ec) Sit għal użi pubbliċi u ekonomiċi, 
trasport, forniment u ġestjoni ta’ l-iskart ;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Nassauer, Artikolu 1, paragrafu 1, punt (a) (ġdida)

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 149
Artikolu 1, paragrafu 1, subparagrafu 1 b (ġdid)

(g) li taqdi rwol ta' arkivju tal-wirt 
ġeoloġiku u arkeoloġiku.

1b. li taqdi rwol ta' arkivju tal-wirt 
ġeoloġiku u arkeoloġiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Seeber, Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva 1 a 
(ġdida)
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Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 150
Artikolu 1, paragrafu 1, subparagrafu 1 c (ġdid)

1c. Tiffunzjona bħala:
(a) maħżen ta’ materja prima u post għall-
użu industrijali, ekonomiku u pubbliku, 
transport, forniment u distribuzzjoni, u rimi 
ta’ ilma u skart;
(b) ambjent fiżiku u kulturali għall-
bnedmin u għall-attivitajiet tal-bniedem;
(c) produzzjoni tal-bijomassa, inkluża dik 
fl-agrikoltura u fil-kultivazzjoni tal-foresti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Seeber, Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva 1 a 
(ġdida)

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Guido Sacconi

Emenda 151
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (g)

(g) li taqdi rwol ta' arkivju tal-wirt ġeoloġiku 
u arkeoloġiku;

(g) li taqdi rwol ta' arkivju tal-wirt 
ġeoloġiku, kulturali u arkeoloġiku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Prodi/Guidoni, Artikolu 1, paragrafu 1, punt (b)

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 152
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (g)

g) li taqdi rwol ta' arkivju tal-wirt ġeoloġiku 
u arkeoloġiku.

g) li taqdi rwol ta' arkivju tal-wirt ġeoloġiku, 
ġoemorfoloġiku u arkeoloġiku.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Seeber, Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva.

Emenda mressqa minn Holger Krahmer

Emenda 153
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (g)

g) li taqdi rwol ta' arkivju tal-wirt ġeoloġiku 
u arkeoloġiku.

g) li taqdi rwol ta' arkivju tal-wirt ġeoloġiku, 
ġoemorfoloġiku u arkeoloġiku

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Krahmer, Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva.   

Emenda mressqa minn Jutta Haug

Emenda 154
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (ga) (ġdid)

ga) Sit għal użu pubbliku u ekonomiku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Haug, Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Guido Sacconi

Emenda 155
Artikolu 1, paragrafu 1, punt (ga) (ġdid)

(ga) sors ta’ sedimenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Prodi/Sacconi, Artikolu 1, paragrafu 1, punt (b)

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio u Umberto Guidoni

Emenda 156
Artikolu 1, paragrafu 1 a (ġdid)

1 a. Għal dan il-għan għandhom ikunu 
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definiti, bil-kontribut u l-kunsens ta’ l-Istati 
Membri, indikaturi Ewropej ta’ kwalità tal-
ħamrija, li bihom ikun garantit il-
monitoraġġ u ż-żamma tal-funzjoni 
ambjentali tal-ħamrija fiċ-ċiklu klimatiku.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Taħt il-prinċipju ta’ sussidjarjetà, l-Istati Membri għandhom jikkontribwixxu għal definizzjoni 
ta’ indikaturi ta’ kwalità fuq livell Ewropew, bħal dawk li jirrigwardaw il-konvenjenza jew 
nuqqas ta’ konvenjenza għal żvilupp li jiffaċilita l-protezzjoni komuni ta’ propjetajiet 
podoloġiċi u/jew organiċi u jkomplu jimplimentaw poltika effettiva għat-trażżin ta’ l-effetti 
tat-tibdil fil-klima.

Emenda mressqa minn Holger Krahmer

Emenda 157
Artikolu 1, paragrafu 1, subparagrafu 2

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

Għal dak il-għan, tistabbilixxi miżuri bil-
għan li permezz ta’ attivitajiet, taħsir fit-tul, 
serju u sinifikanti ta’ funzjonijiet naturali 
tal-ħamrija possibbilment ikunuevitat jew 
f’każ ta’ taħsir inevitabbli jinżamm kemm 
jista’ jkun baxx jew wara l-użu jinġieb fi 
stat li jista’ jippermetti funzjoni tal-ħamrija 
oħra. Miżuri bħal dawn jinkludu t-taffija ta' 
l-effetti ta' dawk il-proċessi, u r-ristawr u t-
tranġar ta' ħamrija mħarbta għal livell ta' 
funzjonalità li jkun konsistenti ma' l-użu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Krahmer, Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange u Neil 
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Parish

Emenda 158
Artikolu 1, paragrafu 1, subparagrafu 2

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

Għal dak il-għan, tistabbilixxi miżuri għall-
prevenzjoni u trażżin tal-proċessi tat-tħarbit 
fit-tul u sinifikanti tal-kundizzjoni tal-
ħamrija ikkawżati minn firxa wiesgħa ta' 
attivitajiet tal-bniedem, li jnawru l-kapaċità 
tal-ħamrija biex taqdi dawk il-funzjonijiet. 
Miżuri bħal dawn jinkludu t-taffija ta' l-
effetti ta' dawk il-proċessi, u r-ristawr u t-
tranġar ta' ħamrija mħarbta għal livell ta' 
funzjonalità li ikun konsistenti ma' l-użu 
permessibbli tal-preżent u dak għall-ġejjieni. 
Bit-taffija ta’ din il-miżura l-funzjonijiet 
imsemmija bejniethom ikunu bbilanċjati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Flimkien mal-prevenzjoni t-trażżin tat-tħarbit tal-ħamrija huwa s-suġġett spjegat fid-direttiva, 
għaliex il-prevenzjoni f’ħafna każi ma tkunx possibbli jew ma tkunx proporzjonata. Barra 
minn hekk ġew inklużi tħarbit tal-ħamrija biss li hu fit-tul u sinifikanti, sabiex l-awtoritajiet 
kompetetnti ta’ l-Istati Membri ma jkunux mogħbija għalxejn b’xogħol irrelevanti waqt l-
implimentazzjoni.

Kawżi naturali jiġu aċċettati, fuq kollox għaliex f’ħafna każi l-ispejjeż ma jkunux kalkolabbli 
jew ma jkunx hemm għażla ta’ operat. 

Emenda mressqa minn Elisabeth Jeggle

Emenda 159
Artikolu 1, paragrafu 1, subparagrafu 2

Għal dak il-għan, tistabbilixxi miżuri għall-
prevenzjoni tal-proċessi tat-tħarbit tal-
ħamrija, sew dawk li jokkorru naturalment 
kif ukoll dawk ikkawżati minn firxa wiesgħa 
ta' attivitajiet tal-bniedem, li jnawru l-
kapaċità tal-ħamrija biex taqdi dawk il-

Għal dak il-għan, tistabbilixxi miżuri għall-
prevenzjoni tal-proċessi tat-tħarbit tal-
ħamrija ikkawżati minn firxa wiesgħa ta' 
attivitajiet tal-bniedem taħt konsiderazzjoni 
ta’ kawżi naturali, li jħassru b’mod 
sinifikanti l-kapaċità tal-ħamrija biex taqdi 
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funzjonijiet. Miżuri bħal dawn jinkludu t-
taffija ta' l-effetti ta' dawk il-proċessi, u r-
ristawr u t-tranġar ta' ħamrija mħarbta għal 
livell ta' funzjonalità li talanqas ikun 
konsistenti ma' l-użu tal-preżent u dak 
approvat għall-ġejjieni.

dawk il-funzjonijiet. Miżuri bħal dawn 
jinkludu t-taffija ta' l-effetti ta' dawk il-
proċessi, u r-ristawr u t-tranġar ta' ħamrija 
mħarbta għal livell ta' funzjonalità li talanqas 
ikun konsistenti ma' l-użu awtorizzat tal-
preżent u dak għall-ġejjieni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tħarbit tal-kwalità tal-ħamrija esklussivament minħabba kawżi naturali m’għandux ikun l-
ambitu ta’ din id-direttiva. L-attività tal-bniedem għandha tkun dak il-punt li jgħaqqad, 
flimkien mal-konsiderazzjoni tal-kawżi naturali.

Emenda mressqa minn Jutta Haug

Emenda 160
Artikolu 1, paragrafu 1

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Haug, Artikolu 1, paragrafu 1, parti introduttiva.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 161
Artikolu 1, paragrafu 1, subparagrafu 2
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Għal dak il-għan, tistabbilixxi miżuri għall-
prevenzjoni tal-proċessi tat-tħarbit tal-
ħamrija, sew dawk li jokkorru naturalment 
kif ukoll dawk ikkawżati minn firxa wiesgħa 
ta' attivitajiet tal-bniedem, li jnawru l-
kapaċità tal-ħamrija biex taqdi dawk il-
funzjonijiet. Miżuri bħal dawn jinkludu t-
taffija ta' l-effetti ta' dawk il-proċessi, u r-
ristawr u t-tranġar ta' ħamrija mħarbta għal 
livell ta' funzjonalità li talanqas ikun 
konsistenti ma' l-użu tal-preżent u dak 
approvat għall-ġejjieni.

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tħarbit tal-kwalità tal-ħamrija esklussivament minħabba kawżi naturali m’għandux ikun l-
ambitu ta’ din id-direttiva. L-attività tal-bniedem għandha tkun dak il-punt li jgħaqqad, 
flimkien mal-konsiderazzjoni tal-kawżi naturali.

Emenda mressqa minn Renate Sommer u Peter Liese

Emenda 162
Artikolu 1, paragrafu 1, subparagrafu 2

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

Għal dak il-għan, tistabbilixxi miżuri għall-
prevenzjoni tal-proċessi tat-tħarbit tal-
ħamrija ikkawżati minn firxa wiesgħa ta' 
attivitajiet tal-bniedem taħt konsiderazzjoni 
ta’ kawżi naturali, li jħassru b’mod 
sinifikanti l-kapaċità tal-ħamrija biex taqdi 
dawk il-funzjonijiet. Miżuri bħal dawn 
jinkludu t-taffija ta' l-effetti ta' dawk il-
proċessi, u r-ristawr u t-tranġar ta' ħamrija 
mħarbta għal livell ta' funzjonalità li talanqas 
ikun konsistenti ma' l-użu awtorizzat tal-
preżent u dak għall-ġejjieni

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan li jrid jintlaħaq f’dan l-Artikolu għandu jkun fl-ambitu tad-direttiva dwar ir-
responsabbiltà ambjentali (direttiva 2004/35/KE). It-traduzzjoni Ġermaniża tat-terminu 
“approved future use” ma ttiħidx kelma b’kelma u jħalli l-biża’ li jkun ibbażat fuq bidla fl-
użu fil-ġejjieni akkost ta’ kollox, konsegwentament jerġa’ jingħata bidu għad-dmirijiet ta’ 
tranġar. Għal dan il-għan huwa suġġerit li tkun formulata t-traduzzjoni Ġermaniża tad-
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Direttiva dwar ir-responsabbiltà ambjentali. 

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber u Thomas Ulmer

Emenda 163
Artikolu 1, paragrafu 1, subparagrafu 2

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

Għal dak il-għan, tistabbilixxi miżuri għall-
prevenzjoni tal-proċessi tat-tħarbit tal-
ħamrija ikkawżati minn firxa wiesgħa ta' 
attivitajiet tal-bniedem taħt konsiderazzjoni 
ta’ kawżi naturali, li jħassru l-kapaċità tal-
ħamrija biex taqdi dawk il-funzjonijiet. 
Miżuri bħal dawn jinkludu t-taffija ta' l-
effetti ta' dawk il-proċessi, u r-ristawr u t-
tranġar ta' ħamrija mħarbta għal livell ta' 
funzjonalità li talanqas ikun konsistenti ma' 
l-użu awtorizzat tal-preżent u dak għall-
ġejjieni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tħarbit tal-kwalità tal-ħamrija esklussivament minħabba kawżi naturali m’għandux ikun l-
ambitu tad-direttiva, ladarba f’ħafna każi l-għażliet għall-operat min-naħa ta’ Stati Membri 
ma ngħatawx. L-attività tal-bniedem għandha tkun dak il-punt li jgħaqqad, bil-kawżi naturali 
jiġu kkunsidrati wkoll. Il-miżuri għandhom ikunu bbażati fuq l-użu awtorizzat fil-futur u mhux 
fuq kwalunkwe użu.

Emenda mressqa minn Hartmut Nassauer

Emenda 164
Artikolu 1, paragrafu 1, subparagrafu 2

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

Għal dak il-għan, tistabbilixxi miżuri għall-
prevenzjoni tal-proċessi tat-tħarbit tal-
ħamrija fit-tul, serju u sinifikanti, ikkawżati 
minn firxa wiesgħa ta' attivitajiet tal-
bniedem taħt konsiderazzjoni ta’ kawżi 
naturali, li jnawru l-kapaċità tal-ħamrija 
biex taqdi dawk il-funzjonijiet. Miżuri bħal 
dawn jinkludu t-taffija ta' l-effetti ta' dawk 
il-proċessi, u r-ristawr u t-tranġar ta' ħamrija 
mħarbta għal livell ta' funzjonalità li talanqas 
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konsistenti ma' l-użu tal-preżent u dak 
approvat għall-ġejjieni.

ikun konsistenti ma' l-użu tal-preżent u dak 
approvat għall-ġejjieni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-imsemmija funzjonijiet tal-ħamrija mhux dejjem ikunu konsistenti fl-istess ħin; funzjoni ta’
użu tista’ b’mod temporanju tħalli barra lil oħra. Id-dewmien u r-rilevanza tat-taħsir tal-
kwalità tal-ħamrija huwa importanti għall-ħtieġa tal-miżuri.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 165
Artikolu 1, paragrafu 1, subparagrafu 2

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

Għal dak il-għan, tistabbilixxi miżuri għall-
prevenzjoni tal-proċessi tat-tħarbit tal-
ħamrija ikkawżati minn firxa wiesgħa ta' 
attivitajiet tal-bniedem, li jnawru l-kapaċità 
tal-ħamrija biex taqdi dawk il-funzjonijiet.
Miżuri bħal dawn jinkludu t-taffija ta' l-
effetti ta' dawk il-proċessi, u r-ristawr u t-
tranġar ta' ħamrija mħarbta għal livell ta' 
funzjonalità li talanqas ikun konsistenti ma' 
l-użu tal-preżent u dak approvat għall-
ġejjieni. Il-miżuri għandhom ikunu 
proporzjonati u adegwati u għandhom ikun 
imfassla b’tali mod li d-dritt fundamentali 
jibqa’ salvagwardjat fuq il-propjetà.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-test propost f’subparagrafu 2 huwa f’konformità ma’ direttiva diġà eżistenti. Id-direttiva 
għandha tiffoka fuq il-problemi li huma kkawżati mill-bniedem, peress li kawżi naturali 
jistgħu jkunu influwenzati biss b’mod limitat.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio u Umberto Guidoni

Emenda 166
Artikolu 1, paragrafu 1, subparagrafu 2
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Għal dak il-għan, tistabbilixxi miżuri għall-
prevenzjoni tal-proċessi tat-tħarbit tal-
ħamrija, sew dawk li jokkorru naturalment 
kif ukoll dawk ikkawżati minn firxa wiesgħa 
ta' attivitajiet tal-bniedem, li jnawru l-
kapaċità tal-ħamrija biex taqdi dawk il-
funzjonijiet. Miżuri bħal dawn jinkludu t-
taffija ta' l-effetti ta' dawk il-proċessi, u r-
ristawr u t-tranġar ta' ħamrija mħarbta għal 
livell ta' funzjonalità li talanqas ikun 
konsistenti ma' l-użu tal-preżent u dak 
approvat għall-ġejjieni..

Għal dak il-għan, tistabbilixxi miżuri għall-
prevenzjoni tal-proċessi tat-tħarbit tal-
ħamrija, sew dawk li jokkorru naturalment 
kif ukoll dawk ikkawżati minn firxa wiesgħa 
ta' attivitajiet tal-bniedem, li jnawru l-
kapaċità tal-ħamrija biex taqdi dawk il-
funzjonijiet. Miżuri bħal dawn jinkludu t-
taffija ta' l-effetti ta' dawk il-proċessi, u r-
ristawr u t-tranġar ta' ħamrija mħarbta għal 
kollox jew għal sfond ta’ konċentramenti 
naturali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Breyer/Musacchio/Guidoni, Artikolu 1, paragrafu 1, 
parti introduttiva.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 167
Artikolu 1, paragrafu 1, subparagrafu 2

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu evitati tentattivi li mhumiex realistiċi biex tkun restawrata ħamrija għal-livell 
qabel l-kultivazzjoni jew anke qabel bdiet iċ-ċivilizzazzjoni u biex ikun assigurat li standards 
oġġettivi jkunu stabbiliti fuq livelli simili fl-Istati Membri kollha. 
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Emenda mressqa minn Robert Sturdy

Emenda 168
Artikolu 1, paragrafu 1, subparagrafu 2

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta twaqqaf l-iskop tad-direttiva, il-formulazzjoni ta’ Artikolu 1 għandha tevita li tagħti l-
impressjoni ħażina li l-proċess ta’ tħarbit tal-ħamrija jista’ dejjem u f’kull każ ikun evitat. Id-
Direttiva għandha tikkonsidra li f’ħafna każi, il-proċess ta’ tħarbit tal-ħamrija jista’ l-aħjar 
ikun kontrollat.

Emenda mressqa minn Miroslav Ouzký

Emenda 169
Artikolu 1, paragrafu 1, subparagrafu 2

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

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

Ġustifikazzjoni

Meta twaqqaf l-iskop tad-direttiva, il-formulazzjoni ta’ Artikolu 1 għandha tevita li tagħti l-
impressjoni ħażina li l-proċess ta’ tħarbit tal-ħamrija jista’ dejjem u f’kull każ ikun evitat. Id-
Direttiva għandha tikkonsidra li f’ħafna każi, il-proċess ta’ tħarbit tal-ħamrija jista’ l-aħjar 
ikun kontrollat.

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 170
Artikolu 1, paragrafu 1, subparagrafu 2

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tikkjarifika l-għanijiet tagħha għal użu sostenibbli tal-ħamrija.

Emenda mressqa minn Dorette Corbey u Glenis Willmott

Emenda 171
Artikolu 1, paragrafu 1, subparagrafu 2 a (ġdid)

Il-miżuri għal privenzjoni, taffija, restawr u 
tranġar għandhom ikunu obligatorji biss 
jekk jikkonċernaw problemi ta’ bejn il-
fruntieri.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà

Emenda mressqa minn Hartmut Nassauer

Emenda 172
Artikolu 1, paragrafu 2

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

2. Id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħamrija li tifforma s-saff tal-wiċċ ta' l-art 
tad-Dinja, sakemm tkun il-mezz tal-
funzjonijiet imsemmija f’Artikolu 1 numru 
1, bl-esklużjoni ta' ilma milqugħ wara ċnut
u ta’ l-ilma tal-pjan kif definit fl-
Artikolu 2(2) tad-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 2000/60/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

1. Ġie introdott aspett funzjonali tal-protezzjoni tal-ħamrija.

2. Ilma milqugħ wara ċnut jaqa’ wkoll fiż-żona ta’ regolamenti tad-direttiva dwar il-qafas ta’ 
l-ilma u għandu għalhekk jaqa’ wkoll taħt il-klawżola ta’ eċċezzjoni.

3.  Trikkib u kuntrarji ta’ leġiżlazzjonijiet ta’ proviżjoni għandhom ikunu evitati u jiġu 
stabbiliti konfini ċari għad-direttiva eżistenti.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, Anja Weisgerber u
Thomas Ulmer

Emenda 173
Artikolu 1, paragrafu 2

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

2. Id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħamrija li tifforma s-saff tal-wiċċ ta' l-art 
tad-Dinja, bejn il-blat tal-qiegħ u l-wiċċ 
iklużi l-komponenti likwidi (ħamrija 
maħlula) u komponenti f’forma ta’ gass 
(arja tal-ħamrija), bl-esklużjoni ta' l-ilma 
tal-pjan u ilma milqugħ wara ċnut kif 
definit fl-Artikolu 2(2) tad-Direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-
Kunsill 2000/60/KE
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Iż-żona ta’ applikazzjoni trid tinkorpora fil-ħamrija l-komponenti gassużi (arja tal-ħamrija) u 
dawk likwidi (ħamrija maħlula), sabiex ikun evitat qsim regolatorju u diffikultajiet ta’ 
demarkazzjoni. (fosthom id-Direttiva dwar il-qafas ta’ l-ilma (Direttiva 2000/60/KE). (ĠU L 
327, 22.12.2000, p. 1) (Ulmer + Jeggle)

Definizjoni estensiva tal-ħamrija tkun tajba biss billi jikun iċċarat li b’ħamrija wieħed jifhem 
ukoll komponenti likwidi u gassużi.

Id-Direttiva għandha tiċċara sew iż-żona ta’ applikazzjoni, li taħt ħamrija jaqgħu wkoll 
komponenti likwidi (ħamrija maħlula)li mhumiex milquta mid-direttiva dwar il-qafas ta’ l-
ilma (Direttiva 2000/60/KE), sabiex ikunu evitat qsim regolatorju u diffikultajiet ta’ 
demarkazzjoni. L-istess japplika għall-komponenti gassużi tal-ħamrija (arja tal-ħamrija), li 
sa issa wkoll għadhom ma ġewx regolarizzati skond il-liġi Ewropeja. Iċċarat huwa li ilma 
milqugħ wara ċnut huwa suġġett għal regolamenti tad-Direttiva dwar il-qafas ta’ l-ilma. 

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 174
Artikolu 1, paragrafu 2

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

2. Id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħamrija kif definit f’Artikolu 2. Ilma tal-
pjan, kif definit fl-Artikolu 2(2) tad-
Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill 2000/60/KE, għandha tkun koperta 
bid-Direttiva 2006/118/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħamrija, bħala s-saff tal-wiċċ ta’ l-art tad-dinja li tinstab bejn is-sottostrat u l-wiċċ, ma tistax 
tkun skonessa mill-ilmijiet tal-pjan li huma parti mill-pori tal-materjal tal-ħamrija: għal din 
ir-raġuni mhuwiex possibbli li l-ilma tal-pjan ikun totalment eskluż mid-direttiva iżda hemm 
ħtieġa għal konnessjoni ċara mal-leġiżlazzjoni tal-Komunità eżistenti.

Emenda mressqa minn Renate Sommer u Peter Liese

Emenda 175
Artikolu 1, paragrafu 2
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2. Id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħamrija li tifforma s-saff tal-wiċċ ta' l-art 
tad-Dinja, bejn il-blat tal-qiegħ u l-wiċċ, bl-
esklużjoni ta' l-ilma tal-pjan kif definit fl-
Artikolu 2(2) tad-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 2000/60/KE

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha tiċċara sew iż-żona ta’ applikazzjoni, li taħt ħamrija jaqgħu wkoll 
komponenti likwidi (ħamrija maħlula)li mhumiex milquta mid-direttiva dwar il-qafas ta’ l-
ilma (Direttiva 2000/60/KE), sabiex ikunu evitat qsim regolatorju u diffikultajiet ta’ 
demarkazzjoni.

L-istess japplika għall-komponenti gassużi tal-ħamrija (arja tal-ħamrija), li sa issa wkoll 
għadhom ma ġewx regolarizzati skond il-liġi Ewropeja.

Iċċarat huwa li ilma milqugħ wara ċnut huwa suġġett għal regolamenti tad-Direttiva dwar il-
qafas ta’ l-ilma.

Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 176
Artikolu 1, paragrafu 2

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

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

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-ħamrija li tinsab taħt l-ilmijiet tal-wiċċ u s-sedimenti, taqa’ taħt id-direttiva ta’ qafas ta’ l-
ilma (2000/60/KE). Il-privenzjoni kontra t-tħarbit ta’ din il-ħamrija jew sedimenti hija suġġett 
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tad-direttiva ta’ qafas ta’ l-ilma. L-użu ta’ direttivi differenti fuq l-istess suġġett joħloq 
ambigwità li mhuwiex ta’ kontribut għal protezzjoni aqwa ta’ l-ambjent. 

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 177
Artikolu 1, paragrafu 2

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

2. Id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħamrija li tifforma s-saff tal-wiċċ ta' l-art 
tad-Dinja, sakemm tkun il-mezz tal-
funzjonijiet tal-ħamrija imsemmija 
f’Artikolu 1 numru 1, bl-esklużjoni l-ilma 
tal-pjan kif definit fl-Artikolu 2(2) tad-
Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill 2000/60/KE u ilma milqugħ wara 
ċnut.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni spazjali/xjentifika ta’ ħamrija tidher li mhix adegwata, ladarba f’din id-direttiva
l-komponenti funzjonali tal-ħamrija huma deċiżivi. Iċċarat huwa li ilma milqugħ wara ċnut 
huwa suġġett għal regolamenti tad-Direttiva dwar il-qafas ta’ l-ilma u konsegwentament 
mhux inkuż fl-ambitu tad-Direttiva dwar il-qafas tal-ħamrija. 

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange u Neil 
Parish

Emenda 178
Artikolu 1, paragrafu 2

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

2. Id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħamrija li tifforma s-saff tal-wiċċ ta' l-art 
tad-Dinja, bejn il-blat tal-qiegħ u l-wiċċ
sakemm tkun il-mezz tal-funzjonijiet 
imsemmija f’dan l-Artikolu bl-esklużjoni ta' 
l-ilma tal-pjan kif definit fl-Artikolu 2 
numru 2 tad-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 2000/60/KE u ilma 
milqugħ wara ċnut.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva se jkun limitat fil-każi li fihom il-ħamrija tkun il-mezz 
tal-funzjonijiet imsemmija f’dan l-Artikolu.

Ilma milqugħ wara ċnut jaqa’ fil-qasam ta’ regolamenti tad-Direttiva dwar il-qafas ta’ l-ilma
u ġie għalhekk eskluż mid-Direttiva dwar il-qafas tal-ħamrija, sabiex ikun evitat kontroll 
doppju.  

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 179
Artikolu 1, paragrafu 2

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

2. Id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħamrija li tifforma s-saff tal-wiċċ tal-qoxra 
tad-dinja, bejn il-blat oriġinali u tal-wiċċ 
sakemm tkun il-mezz tal-funzjonijiet 
imsemmija 1 paragrafu 1 bl-esklużjoni ta' 
l-ilma tal-pjan kif definit fl-Artikolu 2(2) 
tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill 2000/60/KE u ta’ l- ilma milqugħ 
wara ċnut..

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħamrija għandha tkun inkluża fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva, ladarba hi fil-fatt 
il-mezz tal-funzjonijiet tal-ħamrija msemmija f’Artikolu 1 numru 1. Barra minn hekk għandu 
flimkien ma’ l-ilma tal-pjan ikun eskluż l-ilma milqugħ wara ċnut, la dawn huma inklużi fid-
Direttiva tal-UE dwar il-Qafas ta’ l-Ilma.

Ma’ dan, il-kelmiet „art tad-dinja“ u „blat tal-qiegħ“ għandhom jinbidlu permezz tat-termini 
teknikament korretti „blat oriġinali“ u „qoxra tad-dinja“.

Emenda mressqa minn Johannes Blokland

Emenda 180
Artikolu 1, paragrafu 2

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

ħamrija li tifforma s-saff tal-wiċċ ta' l-art 
tad-Dinja, bejn il-blat tal-qiegħ u l-wiċċ, bl-
esklużjoni ta' l-ilma tal-pjan kif definit fl-
Artikolu 2(2) tad-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 2000/60/KE u minn 
ħamrija ta’ dan it-tip li normalment tkun 
miksija b’ilma tal-wiċċ inklużi sedimenti.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Il-ħamrija li tinsab taħt l-ilmijiet tal-wiċċ u s-sedimenti, taqa’ taħt id-direttiva ta’ qafas ta’ l-
ilma (2000/60/KE). Il-privenzjoni kontra t-tħarbit ta’ din il-ħamrija jew sedimenti hija suġġett 
tad-direttiva ta’ qafas ta’ l-ilma. L-użu ta’ direttivi differenti fuq l-istess suġġett joħloq 
ambigwità li mhuwiex ta’ kontribut għal protezzjoni aqwa ta’ l-ambjent. 

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 181
Artikolu 1, paragrafu 2

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mingħajr din iż-żjieda persentaġġ kbir ta’ wirt ġeoloġiku huwa eskluż mid-direttiva tal-
ħamrija. 

Emenda mressqa minn Hartmut Nassauer

Emenda 182
Artikolu 1, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Sakemm ir-regolamenti għall-
protezzjoni tal-ħamrija jkunu miżmuma 
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f’regolamenti statutarji oħra tal-Komunità 
Ewropeja, jieħdu prijorità fuq dan ir-
regolament ta’ din id-direttiva. Dan 
japplika speċjlment għal attivitajiet fl-
ambitu tad-Direttiva 1996/61/KE dwar il-
prevenzjoni u t-trażżin integrat tat-tniġġis 
ta’ l-ambjent, tad-Direttiva 2006/12/KE
dwar l-iskart kif ukoll id-Direttiva 
sekondarja tagħha (speċjalment Direttiva 
1999/31/KE dwar landfills ta’ iskart), tad-
Direttiva 2006/21/KE dwar il-kontroll ta’ 
skart minn industriji li jipproduċu minerali, 
tad-Direttiva 91/414/KEE dwar it-tqegħid 
fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti jew tad-Direttiva 2000/60/KE dwar 
il-ħolqien ta’ qafas regolatorju għal miżuri 
tal-Komunità fil-qasam tal-politika ta’ l-
ilma kif ukoll id-direttiva sekondarja
tagħha, sakemm fihom ir-regolament 
għall-protezzjoni tal-ħamrija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

1. Ġie introdott aspett funzjonali tal-protezzjoni tal-ħamrija.

2. Ilma milqugħ wara ċnut jaqa’ wkoll fiż-żona ta’ regolamenti tad-direttiva dwar il-qafas ta’ 
l-ilma u għandu għalhekk jaqa’ wkoll taħt il-klawżola ta’ eċċezzjoni.

3.  Trikkib u kuntrarji ta’ leġiżlazzjonijiet ta’ proviżjoni għandhom ikunu evitati u jiġu 
stabbiliti konfini ċari għad-direttiva eżistenti.

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 183
Artikolu 1, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Sakemm ir-regolamenti għall-
protezzjoni tal-ħamrija jkunu miżmuma 
f’regolamenti statutarji oħra tal-Komunità 
Ewropeja, jieħdu prijorità fuq dan ir-
regolament ta’ din id-direttiva. Dan 
japplika speċjlment għad-Direttiva 
1996/61/KE dwar il-prevenzjoni u t-trażżin 
integrat tat-tniġġis ta’ l-ambjent, għad-
Direttiva 1996/82/KE dwar il-kontroll tal-
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periklu ta’ skart goff b’sustanzi  perikolużi, 
għad-Direttiva 2006/12/KE dwar l-iskart kif 
ukoll id-Direttiva qariba tagħha 
(speċjalment Direttiva 1999/31/KE dwar 
landfills ta’ iskart), għad-Direttiva 
2006/21/KE dwar il-kontroll ta’ skart minn 
industriji li jipproduċu minerali, għad-
Direttiva 91/414/EWG dwar it-tqegħid fis-
suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti 
u għad-Direttiva 2000/60/KE dwar il-
ħolqien ta’ qafas regolatorju għal miżuri 
tal-Komunità fil-qasam tal-politika ta’ l-
ilma kif ukoll id-direttiva sekondarja
tagħha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa għal regolament sabiex ikunu evitati regolamenti kontradittorji kif ukoll sabiex 
jissimplifikaw il-proċess, u li jiddefinixxi b’mod ċar l-ambitu ta’ din id-Direttiva għal 
Direttivi oħra tall-KE, speċjalment id-Direttiva dwar il-qafas ta’ l-iskart (1975/442/KEE), id-
Direttiva dwar landfills ta’ l-iskart (1999/31/KE), id-Direttiva dwar il-protezzjoni tal-pjanti 
(91/414/KE), ), id-Direttiva dwar il-kontroll ta’ skart minn industriji li jipproduċu minerali 
(2006/21/KE) u d-direttiva ta’ l-IPPC (1996/61/KE). 

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange u Neil Parish

Emenda 184
Artikolu 1, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Sakemm ir-regolamenti għall-
protezzjoni tal-ħamrija jkunu miżmuma 
f’regolamenti statutarji oħra tal-Komunità 
Ewropeja, jieħdu prijorità fuq dan ir-
regolament ta’ din id-direttiva. Dan 
japplika speċjlment għal attivitajiet fl-
ambitu tad-Direttiva 1996/61/KE dwar il-
prevenzjoni u t-trażżin integrat tat-tniġġis 
ta’ l-ambjent, tad-Direttiva 2006/12/KE
dwar l-iskart kif ukoll id-Direttiva 
sekondarja tagħha (speċjalment Direttiva 
1999/31/KE dwar landfills ta’ iskart), tad-
Direttiva 2006/21/KE dwar il-kontroll ta’ 
skart minn industriji li jipproduċu minerali, 
tad-Direttiva 91/414/KEE dwar it-tqegħid 
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fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-
pjanti, tad-Direttiva 2001/18/KE dwar ħruġ 
intenzjonat ta’ organiżmi ġenetikament 
modifikati fl-ambjent, tar-regolament 
1829/2003 dwar prodotti ta’ l-ikel 
ġentikament modifikati, tar-regolament 
(KEE) nr. 2092/91 dwar kultivazzjoni 
ekoloġika u l-identifikazzjoni 
korrispondenti ta’ prodotti agrikoli u ikel u 
tad-Direttiva 2000/60/KE dwar il-ħolqien 
ta’ qafas regolatorju għal miżuri tal-
Komunità fil-qasam tal-politika ta’ l-ilma 
kif ukoll id-direttiva seknodarja tagħha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu l-ġdid (3) jirregola l-konfini tar-regolamenti statutorji eżistenti, li jinkorporaw 
ir-regolamenti dwar il-protezzjoni tal-ħamrija. Dan huwa neċessarju għall-prevenzjoni ta’ 
trikkib jew ta’ kontradizzjonijiet ta’ regolamenti statutarji u għal raġunijiet ta’ kjarifika u 
ċertezza legali. 

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 185
Artikolu 1, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Din id-direttiva ma tapplikax għal żoni, 
[data ta’ l-implimentazzjoni tad-direttiva] li 
fuqhom kienet stipulata rijabilitazzjoni, bi 
qbil ma’ l-awtoritajiet responsabbli, ħalli 
ma jkun hemm l-ebda perikli għall-
bniedem u l-ambjent.

Or. de

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber u Thomas Ulmer

Emenda 186
Artikolu 1, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Sakemm ir-regolamenti għall-
protezzjoni tal-ħamrija jkunu miżmuma 
f’regolamenti statutarji oħra tal-Komunità 
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Ewropeja, jieħdu prijorità fuq dan ir-
regolament ta’ din id-direttiva. Dan 
japplika speċjlment għad-Direttiva 
1996/61/KE dwar il-prevenzjoni u t-trażżin 
integrat tat-tniġġis ta’ l-ambjent, għad-
Direttiva 1996/82/KE dwar il-kontroll tal-
periklu ta’ skart goff b’sustanzi  perikolużi, 
għad-Direttiva 2006/12/KE dwar l-iskart kif 
ukoll id-Direttiva sekondarja tagħha,  
għad-Direttiva 2006/21/KE dwar il-kontroll 
ta’ skart minn industriji li jipproduċu 
minerali, għad-Direttiva 91/414/KEE dwar 
it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti u għad-Direttiva 
2000/60/KE dwar il-ħolqien ta’ qafas 
regolatorju għal miżuri tal-Komunità fil-
qasam tal-politika ta’ l-ilma kif ukoll id-
direttiva sekondarja tagħha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa għal regolament sabiex ikunu evitati regolamenti kontradittorji kif ukoll sabiex 
jissimplifikaw il-proċess, li jiddefinixxu b’mod ċar l-ambitu ta’ din id-Direttiva għal Direttivi
oħra tal-KE.

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 187
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid)

2b. L-Artikoli 4 sa14 ma japplikawx għal 
żoni, li l-użu tagħhom huwa approvat 
legalment u bbażat fuq regolamenti 
eżisiteni tal-Komunità jew li ġie awtorizzat 
jew li l-użu tagħhom huwa suġġett għal 
kontroll kontinwu mill-Istati Membri. Dan 
japplika speċjalment, sakemm ir-
regolamenti għall-protezzjoni tal-ħamrija 
f’regolamenti statutarji oħra tal-Komunità 
Ewropeja jkunu miżmuma. Dawn huma ta’ 
prijorità fuq ir-regolamenti ta’ din id-
direttiva.
Sakemm is-suspett ġustifikat jeżisti, li l-
ħamrija ta’ dawn iż-żoni tista’ tkun 
parzjalment mimlija b’sustanzi perikolużi 
minħabba użu li sar qabel (anke storiku), l-
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artikoli 10 u 11 isibu applikazzjoni fuq 
dawn iż-żoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bejn din id-Direttiva u Direttivi oħra li huma relevanti għall-ħamrija jeżistu konfini ċari, 
sabiex jkunu evitati regolarizzazzjonijiet doppji.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange u Neil Parish

Emenda 188
Artikolu 1, paragrafu 2 b (ġdid)

2b. L-applikazzjoni ta’ fertilizzant u 
sustanzi għat-titjib tal-ħamrija li huma 
approvati għal skop ta’ fertilizzar jew titjib 
fil-ħamrija ma jaqgħux fil-qasam ta’ 
applikazzjoni ta’ din id-direttiva. Dan 
japplika sakemm dawn is-sustanzi huma 
prodotti minn ħmieġ uman (faece), tiben 
jew materjali oħra agrikoli jew tal-
kultivazzjoni tal-foresti li mhumiex 
perikolużi, skart bijoloġiku jew dranaġġ
ittrattat, kif ukoll meta dawn il-materjali 
jintużaw għall-produzzjoni ta’ l-enerġija u 
b’hekk ma jinbidlux tant li meta jintefgħu 
fil-ħamrija jagħmlu ħsara lill-ambjent jew 
lis-saħħa tal-bniedem.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu l-ġdid (4) huwa neċessarju għall-prevenzjoni ta’ trikkib jew ta’ kontradizzjonijiet 
ta’ regolamenti statutarji u għal raġunijiet ta’  kjarifika u ċertezza legali. 

Paragrafu 4 jirregola b’mod enfatiku, li d-direttiva ta’ qafas tal-ħamrija ma tapplikax għall-
użu ta’ fertilizzanti. Inkella jitqajjem dubju fir-regolamenti statutarji speċifiċi tal-Komunità 
Ewropeja u l-Istati Membri milquta b’dan l-assessjar bejn l-interessi tal-protezzjoni tal-
ħamrija u interessi oħra improtanti. 

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt u Jutta Haug

Emenda 189
Artikolu 2, punt (1)
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(1) l-espressjoni 'siġillar' tfisser l-għata 
permanenti tal-kisja tal-ħamrija permezz ta' 
materjal impermeabbli

(1) l-espressjoni 'siġillar' tfisser l-għata 
permanenti tal-wiċċ tal-ħamrija permezz ta' 
materjal impermeabbli

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li turi li s-siġillar jikkonċerna lill-wiċċ. It-terminu kisja jirreferi aktar għall-fond. 
(Hoppenstedt)

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Guido Sacconi

Emenda 190
Artikolu 2, punt (1 a) (ġdid)

( (1a) ‘ħamrija’ tfisser sustanza naturali 
magħmula minn solidi (minerali u materjal 
organiku), likwidi, gassijiet u organiżmi 
ħajjin, li tinsab fuq il-wiċċ ta’ l-art, 
tokkupa spazju u hi karatterizzata ma 
sensiela ta’ saffi li huma distinti mill-
materjal oriġinali u/jew bil-kapaċità li 
tkabbar pjanti bl-għeruq f’ambjent 
naturali. Il-limitu ta’ fuq tal-ħamrija hija l-
atmosfera, ilma baxx jew veġetazzjoni. Il-
limitu ta’ taħt tal-ħamrija huwa 
normalment il-limitu ta’ taħt ta’ attività 
bijoloġika. Dan il-limitu jista’ jasal sa blat 
fond u ilma tal-pjan fond kif ikkorelatat 
mat-theddidiet ambjentali biex ikunu 
kontrabattuti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni ta’ ħamrija hija meħtieġa ħafna, sabiex tiġi identifikata għalqa komuni ta’ l-
appikazzjoni ta’ din id-direttiva u biex ikun evitat ir-riskju ta’ inċertezza u konfużjoni bl-
oġġett ta’ direttiva tal-UE oħra. 
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Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio u Umberto Guidoni

Emenda 191
Artikolu 2, punt (2)

(2) 'sustanzi perikolużi' tfisser sustanzi jew 
preparazzjonijiet skond it-tifsira tad-
Direttiva tal-Kunsill 67/548/KE1 u d-
Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill 1999/45/KE .

(2) 'sustanzi perikolużi' tfisser sustanzi jew 
preparazzjonijiet skond it-tifsira tad-
Direttiva tal-Kunsill 67/548/KE2 u d-
Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill 1999/45/KE, inklużi sustanzi li 
għandhom proprjetajiet persistenti u 
bijoakkumulattivi u tossiċi jew proprjetajiet 
persistenti ħafna u bijoakkumulattivi ħafna 
kif ukoll sustanzi radjoattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dijossini u furani mhumiex inklużi b’mod espliċitu fil-leġiżlazzjoni tal-kimika li kien hemm 
referenza għaliha (peress li mhumiex prodotti b’intenzjoni) madanakollu huwa meħtieġ li 
jkunu inklużi fl-ambitu ta’ din id-direttiva biex jikkonformaw mal-proviżjonijiet f’Artikolu 6 
tal-Konvenzjoni ta’ Stokolma (POPs Convention) fir-rigward ta’ identifikazzjoni ta’ siti 
kkontaminati tal-POP.

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 192
Artikolu 2, punt (2)

(2) 'sustanzi perikolużi' tfisser sustanzi jew 
preparazzjonijiet skond it-tifsira tad-
Direttiva tal-Kunsill 67/548/KE3 u d-
Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill 1999/45/KE

(2) 'sustanzi perikolużi' tfisser sustanzi jew 
preparazzjonijiet skond it-tifsira tad-
Direttiva tal-Kunsill 67/548/KE4 u d-
Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill 1999/45/KE, sakemm jista’ 
jkollhom effetti dannużi rigward il-
funzjonijiet tal-ħamrija imsemmija 
f’Artikolu 1 paragrafu 1.

Or. de

  
1 ĠU L 196, 16.8.1967, p. l.
2 ĠU L 196, 16.8.1967, p. l.
3 ĠU L 196, 16.8.1967, p. l.
4 ĠU L 196, 16.8.1967, p. l.
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ sustanzi perikolużi għandha jkollha konnessjoni ma’ l-imsemmija 
funzjonijiet tal-ħamrija f’Artikolu 1.

Emenda mressqa minn Hartmut Nassauer

Emenda 193
Artikolu 2, punt (2)

(2) 'sustanzi perikolużi' tfisser sustanzi jew 
preparazzjonijiet skond it-tifsira tad-
Direttiva tal-Kunsill 67/548/KE1 u d-
Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill 1999/45/KE.

(2) 'sustanzi perikolużi' tfisser sustanzi jew 
preparazzjonijiet skond it-tifsira tad-
Direttiva tal-Kunsill 67/548/KE2 u d-
Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill 1999/45/KE, sakemm ikollhom 
effetti dannużi fuq il-funzjonijiet tal-
ħamrija u jkunu jistgħu jiġu analizzati 
b’mod serju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhux is-sustanzi msemmija kollha fl-imsemmija Direttiva huma awtomatikament ta’ theddida 
għall-ħamrija. Għalhekk mhumiex il-karatteristiċi inerenti ta’ sustanza bħala tali li jridu 
jitqiesu, iżda il-fatt, jekk dawn is-sustanzi għandhomx tassew effetti dannużi fuq il-funzjonijiet 
tal-ħamrija. 

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 194
Artikolu 2, punt (2)

(2) 'sustanzi perikolużi' tfisser sustanzi jew 
preparazzjonijiet skond it-tifsira tad-
Direttiva tal-Kunsill 67/548/KE3 u d-
Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill 1999/45/KE.

(2) 'sustanzi perikolużi' tfisser sustanzi jew 
preparazzjonijiet skond it-tifsira tad-
Direttiva tal-Kunsill 67/548/KE4 u d-
Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill 1999/45/KE li jistgħu jikkawżaw 
effetti dannużi għas-saħħa tal-bniedem, 
għall-ambjent u għall-funzjonijiet tal-
ħamrija.

  
1 ĠU L 196, 16.8.1967, p. l.
2 ĠU L 196, 16.8.1967, p. l.
3 ĠU L 196, 16.8.1967, p. l.
4 ĠU L 196, 16.8.1967, p. l.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-relazzjoni ta’ l-effetti dannużi, għas-saħħa tal-bniedem, l-ambjent jew għall-funzjonijiet 
tal-ħamrija għandha tkun iċċarata.

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 195
Artikolu 2, punt (2 a) (ġdid)

(2a) “utenti ta’ l-art”, li jeffetwaw il-
ħamrija b’mod dirett jew indirett jew 
jippjanaw jew jiddelegaw xi effett fuq il-
ħamrija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett „utent ta’ l-art“ huwa ta’ sinifikat deċiżiv fil-qafas ta’ miżuri ta’ prekawzjoni u 
għandu jkun definit. 

Emenda mressqa minn Renate Sommer u Peter Liese

Emenda 196
Artikolu 2, punt (2 a) (ġdid)

(2a) “utenti ta’ l-art”, li jeffetwaw il-
ħamrija b’mod dirett jew indirett jew 
jippjanaw jew jiddelegaw xi effett fuq il-
ħamrija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’Artikolu 1 u 2 m’hemmx definizzjonijiet ċari għal termini ewlenin, li għandhom ikunu fi qbil 
ma’ definizzjonijiet ta’ termini eżistenti ta’ Stati Membri. Definizzjonijiet koperti se jiġu 
magħqudin flimkien f’Artikolu 1 u dawk li huma relatati mal-liġi tal-protezzjoni tal-ħamrija.

F’paragrafu 4 jidher li hu mitlub biex ikun iċċarat, li “impjanti ta’ ġestjoni ta’ l-iskart 
f’operat“ huma barra minn hekk suġġetti esklussivament għal-liġi ta’ l-iskart.

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 197
Artikolu 2, punt (2 a) (ġdid)
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(2a) ‘riskju’ tfisser grad previst u 
probabbiltà ta’ ħsara ta’ l-ekosistema u/jew 
tas-saħħa tal-bniedem bħala riżultat ta’ 
tħarbit tal-ħamrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riskju għandha tkun definita fid-direttiva.

Emenda mressqa minn Péter Olajos

Emenda 198
Artikolu 2, punt (2 a) (ġdid)

(2a) ‘riskji’ tinkludi riskju ta’ 
deżertifikazzjoni.

Or. en

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 199
Artikolu 2, punt (2 a) (ġdid)

(2a) ‘wirt ġeoloġiku’ jinkludi ħamrija, 
oġġetti ġeomorfoloġiċi u ġeolġiċi u 
proċessi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun iktar ċara li l-wirt ġeoloġiku jinkludi wkoll il-wirt tal-ħamrija u l-wirt 
ġeomorfoloġiku u jista’ wkoll jinkludi proċessi li għandhom valur ta’ wirt.

Emenda mressqa minn Robert Sturdy

Emenda 200
Artikolu 2, punt (2 a) (ġdid)

(2a) ‘sit imniġġes’ tfisser sit fejn hemm 
preżenza konfermata fuq jew fil-ħamrija, l-
biċċa l-kbira kkawżat mill-bniedem,  ta’ 
sustanzi li jkunu ta’ tali livell li l-Istati 
Membri jikkunsidraw li l-ħamrija toħloq 
riskju sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem 
jew l-ambjent, billi jkun ikkunsidrat l-użu 
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fil-preżent u dak approvat fil-ġejjieni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jgħin biex inaqqas kunflitt potenzjali fejn it-tniġġis ikun ikkawżat kemm mill-bniedem kif 
ukoll minn attivitajiet naturali fuq l-istess sit, u jiżgura li r-responsabbiltà għall-kawża aktar 
sinifikanti tat-tniġġis tkun mqassma b’mod ġust.

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio u
Umberto Guidoni

Emenda 201
Artikolu 2, punt (2 a) (ġdid)

(2a) ‘sit ikkontaminat’ tfisser sit fejn hemm 
preżenza konfermata, ikkawżata mill-
bniedem, ta’ sustanzi perikolużi li jkunu ta’ 
tali livell li joħolqu riskju sinifikanti għas-
saħħa tal-bniedem jew l-ambjent. Dak ir-
riskju għandu jkun evalwat billi jkun 
ikkunsidrat l-użu fil-preżent u dak approvat 
fil-ġejjieni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ sit ikkontaminat għandha titqiegħed hawn u mhux f’Artikolu 10 (Sornosa 
Martínez)

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 202
Artikolu 2, punt (2 a) (ġdid)

(2a) ‘kontaminazzjoni tal-ħamrija’ tfisser 
il-preżenza ta’ sustanzi, ikkawżata mill-
bniedem, fuq jew fil-ħamrija (jew bini), li 
direttament jew indirettament jeffettwaw il-
kwalità tal-ħamrija b’tali mod li l-Istati 
Membri jikkunsidraw li hi toħloq jew tista’ 
toħloq riskju sinifikanti għas-saħħa tal-
bniedem jew l-ambjent.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa ta’ sodisfazzjon li tiżdied id-definizzjoni ta’ ‘kontaminazzjoni tal-ħamrija’ għaliex hi 
tinkludi żewġ konsiderazzjonijiet importanti: l-ewwel, tiddikjara li l-preżenza ta’ sustanzi ma 
jiffurmawx riskju minnhom infushom. Impatt fuq il-kwalità tal-ħamrija huwa prerekwiżit. It-
tieni, tenfasizza li Stati Membri jeħtieġu ċertu marġini għall-evalwazzjoni ta’ riskju.

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 203
Artikolu 2, punt (2 a) (ġdid)

(2a) ‘sit ikkontaminat’ tfisser sit fejn hemm 
preżenza konfermata ta’ kontaminazzjoni 
tal-ħamrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ta’ sodisfazzjon li tiżdied id-definizzjoni ta’ ‘sit ikkontaminat’ hawn. Din id-definizzjoni 
tista’ tkun qasira ladarba “kontaminazzjoni tal-ħamrija” hija spjegata qabel. (Ara l-emenda
ta’ Ms. Brepoels għad-definizzjoni " kontaminazzjoni tal-ħamrija").

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Guido Sacconi

Emenda 204
Artikolu 2, punt (2 a) (ġdid)

(2a) ‘kontaminazzjoni tal-ħamrija’ tfisser 
il-preżenza ta’ sustanzi, ikkawżata mill-
bniedem, fuq jew fil-ħamrija (jew bini), li 
direttament jew indirettament jeffettwaw il-
kwalità tal-ħamrija b’tali mod li l-Istati 
Membri jikkunsidraw li hi toħloq jew tista’ 
toħloq riskju sinifikanti għas-saħħa tal-
bniedem jew l-ambjent. Sit ikkontaminat 
tfisser sit fejn hemm preżenza konfermata 
ta’ kontaminazzjoni tal-ħamrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni ta’ kontaminazzjoni tal-ħamrija hija meħtieġa anke sabiex ikun evitat taħwid u 
problemi ma’ leġiżlazzjonijiet oħra relatati mal-kwistjoni tal-ħamrija.
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Emenda mressqa minn Hartmut Nassauer

Emenda 205
Artikolu 2, punt (2 a) (ġdid)

(2a) ‘kontaminazzjonijiet tal-ħamrija’ 
huma danni tal-funzjonijiet tal-ħamrija 
permezz ta’ sustanzi perikolużi, li huma ta’ 
periklu, detriment serju jew ta’ 
inkonvenjent sinifikanti li jeffetwa lil 
individwi jew lil pubbliku ġenerali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni għall-kontaminazzjonijiet tal-ħamrija’ hija meħtieġa, biex ikun stabbilit stat ta’ 
fatt inizjali konsistenti bejn l-Istati Membri. Id-definizzjoni tirreferi barra minn hekk għall-
emenda f’Artikolu 9 (ġdid), li ħa post il-Kapitlu III tal-proposti tal-Kummissjoni.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 206
Artikolu 2, punt (2 a) (ġdid)

(2a) “siti storikament kontaminati” siti, li 
fuqhom seħħew attivitajiet mill-bniedem fil-
passat, b’sustanzi li jidhru ta’ tali 
konċentrazzjoni, li l-Istati Membri 
jikkunsidraw li fuqhom jeżisti periklu serju 
għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni f’Artikolu 10 għandha tieħu post id-definizzjoni provduta f’artikolu 2. Barra 
minn hekk id-definizzjoni għandha tirreferi biss għal siti storikament kontaminati. (ara talba 
għall-bidla għal Art. 10).
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Emenda mressqa minn Renate Sommer u Peter Liese

Emenda 207
Artikolu 2, punt (2 a) (ġdid)

(2a) ‘siti kontaminati’ impjanti ta’ ġestjoni 
ta’ l-iskart li mhumiex f’operat, artijiet ta’ 
impjanti li mhumiex jew huma f’operat, kif 
ukoll artijiet oħra li fuqhom l-iskart ikun 
trattat, maħżun jew depożitat jew li fihom 
jew ikun fihom sustanzi dannużi għall-
ambjent, li huma ta’ periklu għas-saħħa 
tal-bniedem jew għall-ambjent;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Sommer/Liese, artikolu 2, punt (a).

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Thomas Ulmer u Elisabeth Jeggle

Emenda 208
Artikolu 2, punt (2 a) (ġdid)

(2a) ‘siti kontaminati’ impjanti ta’ ġestjoni 
ta’ l-iskart li mhumiex f’operat, artijiet ta’ 
impjanti li mhumiex f’operat, kif ukoll 
artijiet oħra li fuqhom l-iskart ikun trattat, 
maħżun jew depożitat jew li fihom jew ikun
fihom sustanzi dannużi għall-ambjent, li 
huma ta’ periklu għas-saħħa tal-bniedem 
jew għall-ambjent;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet li jinsabu f’din id-direttiva ġew magħqudin flimkien u miżjuda. Hawn 
f’paragrafu 4 jidher li hu mitlub li „impjanti ta’ ġestjoni ta’ l-iskart li mhumiex f’operat“ 
tissemma’ b’mod espliċitu, ħalli b’hekk ikun ċar li „impjanti ta’ ġestjoni ta’ l-iskart f’operat“ 
huma suġġetti għall-liġi ta’ l-iskart. 

Estensjoni tal-possibbiltajiet ta’ restawr, dwar miżuri ta’ protezzjoni u restrizzjoni addattati.
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Emenda mressqa minn Holger Krahmer

Emenda 209
Artikolu 2, punt (2 a) (ġdid)

(2a) “sit imniġġes” sit li minħabba 
attivitajiet tal-bniedem, b’sustanzi fuq jew 
fil-ħamrija li jeżistu b’tali vastità, li skond 
il-ġudizju ta’ l-Istati Membri, 
b’konsiderazzjoni ta’ l-użu tas-sit tal-
ħamrija fil-preżent u dak approvat fil-
ġejjieni, huma ta’ periklu serju għas-saħħa 
tal-bniedem jew għall-ambjent u tkun 
iddikjarata obbligazzjoni għat-tranġar u 
dan id-dmir ta’ tranġar jakkwista effett 
legali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni oriġinali ma tidħolx fid-dettal biżżejjed, għandha tinkludi aspetti ta’ 
obbligazzjoni għar-restawr.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese u
Elisabeth Jeggle

Emenda 210
Artikolu 2, punt (2 c) (ġdid)

(2c) “tranġar” miżuri
a) għat-tneħħija jew trażżin ta’ sustanzi 
dannużi (miżuri ta’ dikontaminazzjoni)
b) għall-prevenzjoni jew trażżin ta’ tifrix ta’ 
sustanzi dannużu fuq tul ta’ żmien, bla ma 
jitneħħew is-sutanzi dannużi (miżura ta’ 
sigurtà)
c) għat-tneħħija jew trażżin ta’ tibdil 
dannuż tan-natura tal-ħamrija li jista’ jkun 
fiżiku, kimiku jew bijoloġiku;

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’artikolu 1 u 2 hemm nuqqas ta’ definizzjonijiet ċari għal termini ewlenin tad-direttiva kif 
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ukoll għall-perikli l-iktar importanti għall-ħamrija (fost l-oħrajn "contaminated sites"). Dawn 
għandhom ikunu definiti b’mod konsistenti u konformi ma’ definizzjonijiet ta’ termini eżistenti 
ta’ l-Istati Membri. (Weisgerber/Ulmer)

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Ulmer + Jeggle Artikolu 2, punt (a)

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Sommer/Liese Artikolu 2, punt (a)

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese u
Elisabeth Jeggle

Emenda 211
Artikolu 2, punt (2 d) (ġdid)

(2d) "miżuri ta’ protezzjoni u ta’ 
restrizzjoni " miżuri oħra, li jipprevjenu 
jew irażżnu l-periklu għas-saħħa tal-
bniedem jew għall-ambjent, speċjalment 
restrizzjonijiet ta’ użu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Flimkien mal-possibbiltajiet differenti ta’ tranġar indirizzati fil-proposta għad-direttiva, bħal 
dikontaminazzjoni u sigurtà, għandhom ikunu kkunsidrati għażliet oħra, bħal miżuri ta’ 
protezzjoni u restrizzjoni addattati. (Weisgerber/Ulmer)

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Jeggle Artikolu 2, paragrafu 2a (ġdid)

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Sommer/Liese Artikolu 2, paragrafu 2a (ġdid)

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber u Thomas Ulmer

Emenda 212
Artikolu 2, punt (2 a) (ġdid)

(2a) “telf ta’ materjal organiku”  ta’ 
tnaqqis kontinwu ta’ ammonti organiċi fil-
ħamrija permezz ta’ mineralizzazzjoni għal 
CO2.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ „telf ta’ materjal organiku“ hija meħtieġa. Inkella pereżempju  żoni ta’ 
materja prima li qed jikbru jistgħu fil-futur skond Artikolu 6 jkunu klassifikati bħala żoni ta’ 
riskju, għaliex f’dawn l-oqsma permezz tat-tneħħija tal-ħamrija u tal-materja prima jkun 
hemm „telf ta’ materjal organiku“

Emenda mressqa minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 213
Artikolu 2, punt (2 a) (ġdid)

(2a) “aċidifikazzjoni” tfisser tnaqqis tal-pH 
tal-ħamrija kkawżat permezz ta’ azzjoni 
mill-bniedem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’emendi oħra aċidifikazzjoni hija inkluża fid-direttiva. Għalhekk definizzjoni ta’ 
aċidifikazzjoni trid tkun imdaħħla.

Emenda mressqa minn Robert Sturdy

Emenda 214
Artikolu 3, paragrafu 1

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

Fl-iżvilupp ta' politiki settorjali li x'aktar li 
jaggravaw jew itaffu l-proċessi tat-tħarbit 
tal-ħamrija, u fl-iżvilupp ta’ politiki sabiex 
ikunu protetti l-funzjonijiet tal-ħamrija, l-
Istati Membri huma mħajra sabiex jimxu 
fuq approwċ integrat u sistematiku biex 
ikun assigurat li proviżjonijiet relevanti 
f’direttivi eżistenti jkunu identifikati u 
kunsidrati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-test huwa favur l-iżvilupp ta’ politiki tal-ħamrija filwaqt li jħalli lill-Istati Membri 
jidentifikaw minn jeddhom liema żoni skond huma għandhom bżonn ta’ attanzjoni u analiżi. 
Konsiderazzjoni u konformità ma’ leġiżlazzjoni tal-UE eżistenti hija essenzjali.

Emenda mressqa minn Jutta Haug

Emenda 215
Artikolu 3

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

Fl-iżvilupp ta' politiki settorjali li x'aktar li 
jaggravaw jew itaffu l-proċessi tat-tħarbit 
tal-ħamrija, l-Istati Membri għandhom 
jidentifikaw, jiddeskrivu, u jevalwaw l-
impatti ta' daw il-politiki fuq dawn il-
proċessi.

L-Istati Membri għandhom jippubblikaw 
dawk ir-riżultati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Flessibbiltà għandha tingħata lill-Istati Membri.

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 216
Artikolu 3, paragrafu 1

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

Fl-iżvilupp ta' politiki settorjali li ma 
jaqgħux fl-ambitu tad-Direttiva 
2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2001 fuq l-
assessjar ta’ l-effetti ta’ ċerti pjanijiet u 
programmi fuq l-ambjent1 u li x'aktar li 
jaggravaw jew itaffu l-proċessi tat-tħarbit 
tal-ħamrija, l-Istati Membri għandhom 
jidentifikaw, jikkunsidraw, jiddeskrivu, u 
jevalwaw l-impatti ta' daw il-politiki fuq 
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politika dwar il-prodotti, it-turiżmu, it-tibdil 
fil-klima, l-ambjent, in-natura u l-pajsaġġ.

dawn il-proċessi, partikolarment fl-oqsma ta' 
l-ippjanar ta' l-ispazji reġjonali u urbani, it-
trasport, l-agrikoltura, l-iżvilupp rurali, il-
kultivazzjoni tal-foresti, l-estrazzjoni tal-
materja prima, il-kummerċ u l-industrija, il-
politika dwar il-prodotti, it-turiżmu, it-tibdil 
fil-klima, l-ambjent, in-natura u l-pajsaġġ.

_____________
1 ĠU L 197, 21.7.2001, p. 30.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proċeduri formali u pubblikazzjonijiet addizzjonali minbarra l-istrateġiji eżistenti dwar 
assessjar ta’ l-ambjent (Direttiva 2001/42/KE) u l-assessjar ta’ l-effetti fuq l-ambjent 
(Direttiva 85/337/KEE) jeħtieġ ikunu evitati. 

Regoli astratti fuq il-protezzjoni tal-ħamrija mgħandhomx iqajjmu dubju fuq proviżjonijiet 
speċifiċi minn oqsma oħra tal-leġiżlazzjoni.

Ir-rekwiżiti ta’ rapurtar ma jipprovdu l-ebda valur miżjud u għalhekk għandhom ikunu 
mħassra.

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 217
Artikolu 3

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

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

L-Istati Membri għandhom jippubblikaw 
dawk ir-riżultati.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-prattiċi u l-pubblikazzjonijiet ta’ l-eżamijiet strateġiċi diġà eżistenti kemm fuq l-ambjent 
(Direttiva 2001/42/KE) kif ukoll dawk  fuq il-kompatibbilità ambjentali (85/337/KEE)  kienu
sodisfaċenti. Għal din ir-raġuni spejjeż oħra ma kinux f’lokhom. Regolamenti tal-protezzjoni 
tal-ħamrija mhux ċari ma jistgħux jinvalidaw regolamenti definiti minn oqfsa legali oħra.

It-trattament ta’ skart bijoloġiku jinkludi l-miżuri prinċipali kollha għall-produzzjoni u l-
forniment ta’ materjal organiku, li jista’ jagħti lura lill-ħamrija l-formazzjonijiet tal-ħumus.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese u
Elisabeth Jeggle

Emenda 218
Artikolu 3

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

Fl-iżvilupp ta' politiki settorjali li x'aktar li 
jaggravaw tat-tħarbit tal-ħamrija, l-Istati 
Membri għandhom jidentifikaw skond id-
Direttivi 2001/42/KE u 85/337/KEE, l-
impatti ta' daw il-politiki fuq dawn il-
proċessi, partikolarment fl-oqsma ta' l-
ippjanar ta' l-ispazji reġjonali u urbani, it-
trasport, l-agrikoltura, l-iżvilupp rurali, il-
kultivazzjoni tal-foresti, l-estrazzjoni tal-
materja prima, il-kummerċ u l-industrija, il-
politika dwar il-prodotti, it-turiżmu, it-tibdil 
fil-klima, l-ambjent, in-natura u l-pajsaġġ.

L-Istati Membri għandhom jippubblikaw 
dawk ir-riżultati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju elimentari  integrattiv f’Artikolu 3, li jipprevedi konsiderazzjoni tal-protezzjoni 
tal-ħamrija f’oqsma politiċi oħra, ġie diġà konvertit permezz ta’ regolamenti eżistenti, 
pereżempju l-eżami ta’ kompatibbilità ambjentali jew l-eżami strateġiku ta’ l-ambjent, kif 
ukoll fir-regolament għal Cross Compliance. Ħtiġijiet avvanzati, speċjalment ta’ deskrizzjoni 
u evalwazzjoni ta’ riperkussjonijiet kif ukoll stqarrija avvanzata ta’ għarfien mhumiex 
neċessarji u jistgħu jikkawżaw burokrazzija bla bżonn. 
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Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 219
Artikolu 3, paragrafu 2 a (ġdid)

Sa l-1 ta’ Ġunju 2009 il-Kummisjoni se 
tevalwa d-direttivi li jaffettwaw l-użu tal-
ħamrija u l-iżvilupp reġjonali, speċjalment 
taħt l-aspett ta’ possibbiltà ta’ kunflitti ta’ 
miri, ta’ obbligi ta’ rapurtar differenti u ta’ 
skopijiet għal organi lokali u reġjonali 
demokratiċi. Il-Kummisjoni ssottomettiet 
direttiva ta’ qafas dwar l-użu tal-ħamrija, li 
tinkludi d-direttivi kollha validi, li 
jinfluwenzaw l-użu ta’ ħamrija u l-ispazju. 
F’din id-direttiva ta’ qafas jistgħu jkunu 
addottati inizjattivi sabiex jekk meħtieġ 
ikun konċiż il-kontenut tad-direttiva valida 
u joffru lill-organi lokali u/jew reġjonali 
aktar skop, taħt ir-rekwiżit li permezz ta’ 
dan Stati Membri oħra ma jsofru l-ebda 
danni.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Id-direttivi dwar il-protezzjoni ta’ l-ambjent ta’ l-KE għandhom suċċess kbir. Huwa 
importanti li jibqa’ jeżisti biżżejjed sapport politiku għad-direttivi tal-KE. Għalhekk għandu 
jsir tentattiv biex jissolvew il-problemi li jidhru fil-prattika u l-organi lokali demokratiċi 
jkunu offruti aktar skop. Dan l-iskop ikun ġustifikat biss jekk Stati Membri oħra ma jsofru l-
ebda danni u tħarbit.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange u Neil Parish

Emenda 220
Artikolu 4

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

L-Istati Membri jifhmu l-miżuri neċessarji 
għall-prevenzjoni u trażżin ta’ tħarbit fit-
tul, sinifikanti u xjentifikament ippruvat 
tal-funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1), sakemm dawn ikunu 
proporzjonati u jiżguraw protezzjoni tal-
ħamrija, effiċjenza u possibbiltajiet ta’ użu 
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l-effetti ħżiena jipprevenihom jew 
jimminimizzahom.

tal-ħamrija għal-skopijiet differenti, kif 
ukoll id-disponibbiltà tagħha għall-
ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Permezz tal-prinċipju ta’ prekawzjoni l-proporzjonalità tal-ħtiġijiet għandha tkun 
salvagwardjata. Anke t-trażżin tat-tħarbit tal-funzjonijiet tal-ħamrija ġie meqjus bħala għan, 
peress li prevenzjoni totali ta’ dan it-taħsir permezz ta’ miżuri ta’ prekawzjoni f’xi każi ma 
tistax ikun possibbli. 

Fl-agrikoltura l-prekawzjoni hija assigurata permezz tal-ħarsien ta’ l-esperjenzi prattiċi 
tekniċi tajbin kif ukoll permezz ta’ l-applikazzjoni tar-regolamenti u għandhom jinħarġu 
skond Artikolu 5 konness ma’ Anness IV tar-Regolament (KE) nr. 1782/2003.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 221
Artikolu 4

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

L-Istati Membri jifhmu l-miżuri neċessarji 
skond l-għanijiet ta’ din id-direttiva, 
sakemm dawn ikunu proporzjonati u 
jiżguraw protezzjoni tal-ħamrija, effiċjenza 
u possibbiltajiet ta’ użu tal-ħamrija għal-
skopijiet differenti, kif ukoll id-
disponibbiltà tagħha għall-ġenerazzjonijiet 
tal-ġejjieni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minflok l-Artikolu 4 li hemm fil-preżent għandhom jinżammu r-regolamenti dwar il-
prekawzjoni (duty of care) b’mod li jħallu lill-Istati Membri biżejjed flessibbiltà, ta’ min 
għandu jieħu l-obbligu ta’ prekawzjoni; obbligu ta’ prekawzjoni għall-ħamrija għandu jiżdied 
f’regolamenti komparabbli. Għalhekk għandhom jitħallew regolament għall-Istati Membri, li 
għandhom il-miżuri meħtieġa, sabiex jiżguraw il-protezzjoni, l-effiċjenza u l-possibiltà ta’ użu 
tal-ħamrija kif ukoll id-disponibbiltà tagħha għall-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni.
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Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 222
Artikolu 4

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

L-Istati Membri jifhmu l-miżuri neċessarji 
għall-prevenzjoni u trażżin ta’ tħarbit fit-tul
u sinifikanti tal-funzjonijiet tal-ħamrija 
msemmija fl-Artikolu 1(1), sakemm dawn 
ikunu proporzjonati u jiżguraw protezzjoni 
tal-ħamrija, effiċjenza u possibbiltajiet ta’ 
użu tal-ħamrija għal-skopijiet differenti, kif 
ukoll id-disponibbiltà tagħha għall-
ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta’ prekawzjoni jitfassal b’mod li tħarbit fit-tul u serju biss ikun inkluż u ma 
jinkludu l-ebda ħtiġijiet li mhumiex proporzjonati. Anke t-trażżin tat-tħarbit tal-funzjonijiet 
tal-ħamrija ġie meqjus bħala għan, peress li prevenzjoni totali ta’ dan it-tħarbit permezz ta’ 
miżuri ta’ prekawzjoni f’xi każi ma tistax ikun possibbli. 

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 223
Artikolu 4

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

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri 
legali u amministrattivi sabiex jiżguraw il-
protezzjoni tal-funzjonijiet tal-ħamrija 
msemmija fl-Artikolu 1(1). Meta jkunu 
sodisfatti l-obblikazzjoni li jieħdu miżuri ta’ 
prekawzjoni, effetti ħżiena fuq il-ħamrija 
għandhom ikunu evitati jew imrażżna. 
Prekawzjonijiet huma miżuri li huma 
proporzjonali meta tikkunsidra l-profit u l-
attwabilità teknika tagħhom u l-użu ta’ issa 
u tal-ġejjieni tal-ħamrija.
L-Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli għall-kontroll ta’ dawn il-
miżuri.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Jagħmel aktar sens li tintuża formolazzjoni aktar ġenerali skond Artikolo 2(1) tal-Protokoll
dwar il-Ħarsien tal-Ħamrija taħt il-Konvenzjoni Alpina biex tkun żgurata flessibbiltà ta’ l-
implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ prekawzjoni f’kull Stat Membru.
Il-miżuri ta’ prekawzjoni kontra effetti ħżiena fuq il-ħamrija għandhom ikunu attwabbli u 
proporzjonati, u għandhom jikkonsidraw użu tal-ħamrija fil-preżent u fil-ġejjieni.

Emenda mressqa minn Jutta Haug

Emenda 224
Artikolu 4

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

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
kwalunkwe utent ta' l-art li, l-azzjonijiet 
tiegħu jistgħu jaffettwaw fit-tul u b’mod 
sinifikanti waħda jew iktar mill-funzjonijiet 
tal-ħamrija msemmija fl-Artikolu 1(1), 
ifassal l-azzjonijiet tiegħu  b’mod li t-
tħarbit ikun evitat jew ta’ l-anqas imrażżan.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Flessibbiltà fl-istil ta’ miżuri ta’ prekawzjoni għandha tingħata lill-Istati Membri.

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 225
Artikolu 4

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

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe utent ta' l-art li l-azzjonijiet 
tiegħu skond il-ġudizzju ta’ l-Istati Membri
jistgħu jtellef b’mod sinifikanti waħda jew 
iktar mill-funzjonijiet tal-ħamrija msemmija 
fl-Artikolu 1(1) ikollu l-obbligu li jieħu l-
prekawzjonijiet biex dawn l-effetti ħżiena 
jipprevenihom jew jimminimizzahom, 
sakemm dan ikun proporzjonali fir-rigward 
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ta’ l-użu ta’ l-art. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bl-obbligazzjoni regolata ta’ l-utenti ta’ l-art għal miżuri ta’ prekawzjoni kontra effetti ħżiena 
fuq il-ħamrija li tinsab f’Artikolu 4 tal-proposta tad-direttiva, il-proporzjonalità fir-rigward 
ta’ l-iskop ta’ l-użu ta’ l-art għandha tkun osservata, peress li anke bl-użu intenzjonat ta’ l-art 
taħt ċerti kundizzjonijiet jista’ jkun hemm tħarbit tal-funzjonijiet tal-ħamrija.

Il-kelma „sinifikanti“ kellħa tiżdied sabiex tintlaħaq konsistenza fl-użu ta’ termini fiħdan id-
direttiva. 

Emenda mressqa minn Renate Sommer u Peter Liese

Emenda 226
Artikolu 4

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

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe utent ta' l-art li l-azzjonijiet 
tiegħu jaffettwaw il-ħamrija b'mod li 
raġunevolment ikun previdibbli li b'mod 
serju sejjer itellef il-funzjonijiet tal-ħamrija 
msemmija fl-Artikolu 1(1) ikollu l-obbligu li 
jieħu l-prekawzjonijiet biex dawn l-effetti 
ħżiena jipprevenihom jew 
jimminimizzahom, sakemm dan ikun 
proporzjonali fir-rigward ta’ l-użu ta’ l-art.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bl-obbligazzjoni regolata ta’ l-utenti ta’ l-art li tinsab f’Artikolu 4  il-proporzjonalità fir-
rigward ta’ l-iskop ta’ l-użu ta’ l-art għandha tkun osservata. Anke bl-użu intenzjonat ta’ l-art 
jista’ jkun hemm tħarbit tal-funzjonijiet tal-ħamrija. Barra minn hekk azzjonijiet fuq il-
ħamrija li jaffettwawha fil-ftuħ, fuq tul ta’ żmien jew b’mod kompless għandhom ikunu 
inklużi. Is-simplifikazzjoni lingwistika hija bbażata fuq il-kriterju tat-tħarbit tal-funzjoni tal-
ħamrija.
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Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 227
Artikolu 4

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bl-obbligazzjoni regolata ta’ l-utenti ta’ l-art għal miżuri ta’ prekawzjoni kontra effetti ħżiena 
fuq il-ħamrija, il-proporzjonalità fir-rigward ta’ l-iskop ta’ l-użu ta’ l-art għandha tkun 
osservata, peress li anke bl-użu intenzjonat ta’ l-art taħt ċerti kundizzjonijiet jista’ jkun hemm 
tħarbit tal-funzjonijiet tal-ħamrija.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber u Thomas Ulmer

Emenda 228
Artikolu 4

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bl-obbligazzjoni ta’ l-utenti ta’ l-art għal miżuri ta’ prekawzjoni kontra effetti ħżiena fuq il-
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ħamrija, il-proporzjonalità fir-rigward ta’ l-iskop ta’ l-użu ta’ l-art għandha tkun osservata, 
peress li anke bl-użu intenzjonat ta’ l-art taħt ċerti kundizzjonijiet jista’ jkun hemm tħarbit
tal-funzjonijiet tal-ħamrija.

Emenda mressqa minn Elisabeth Jeggle

Emenda 229
Artikolu 4

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bl-obbligazzjoni regolata ta’ l-utenti ta’ l-art għal miżuri ta’ prekawzjoni kontra effetti ħżiena 
fuq il-ħamrija, il-proporzjonalità fir-rigward ta’ l-iskop ta’ l-użu ta’ l-art għandha tkun 
osservata, peress li anke bl-użu intenzjonat ta’ l-art taħt ċerti kundizzjonijiet jista’ jkun hemm 
tħarbit tal-funzjonijiet tal-ħamrija.

Emenda mressqa minn Hartmut Nassauer

Emenda 230
Artikolu 4

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

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe utent ta' l-art li l-azzjonijiet 
tiegħu jaffettwaw il-ħamrija b'mod ikun 
previdibbli li b'mod sinifikanti sejjer itellef 
fit-tul, b’mod serju u sinifikanti l-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1) ikollu l-obbligu li jieħu l-
prekawzjonijiet biex dawn l-effetti ħżiena 
jipprevenihom jew possibbilment
jimminimizzahom. Bħala miżuri ta’ 
prekawzjoni huma kkunsidrati biss dawk li 
bihom l-użu antiċipat tal-funzjonijiet tal-
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ħamrija u l-infiq ekonomiku għall-miżuri 
jimxu id f’id b’mod adegwat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

1. Hawn huwa ċċarat li prevenzjoni jew trażżin tat-tħarbit tal-ħamrija mhux possibbli f’kull 
każ, iżda li tħarbit jista’ jinħoloq b’mod temporanju. Għalhekk il-miżuri ta’ prekawzjoni 
għandhom jittieħdu f’każ ta’ tħarbit tal-funzjonijiet tal-ħamrija li jkunu fit-tul, sinifikanti u 
serji.

2. Il-miżuri ta’ prekawzjoni stipulati għandhom ikunu proprzjonati fir-rigward ekoloġiku u 
ekonomiku.

Emenda mressqa minn Robert Sturdy

Emenda 231
Artikolu 4

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

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe utent ta' l-art li l-azzjonijiet 
tiegħu jaffettwaw il-ħamrija b'mod li 
raġunevolment ikun previdibbli li b'mod 
sinifikanti u permanenti sejjer itellef il-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1) ikollu l-obbligu li jieħu l-
prekawzjonijiet proporzjonati biex dawn l-
effetti ħżiena jipprevenihom, 
jimminimizzahom jew jikkontrollawhom, 
sakemm dan huwa teknikament u
ekonomikament attwabbli u huwa fir-
rigward ta’ l-użu fil-preżent u dak approvat 
tal-ġejjieni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jkunu kkunsidrati funzjonijiet tal-ħamrija li huma ekonomiċi, soċjali u kulturali kif 
imsemmi f’Artikolu 1, prevenzjoni ta’ effetti ħżieni temporanji fuq il-funzjonijiet naturali tal-
ħamrija mhix dejjem possibbli. Din għandha tkun iċċarat fit-test. Miżuri ta’ prekawzjoni oħra 
jistgħu biss jintalbu jekk ikun hemm biża’ ta’ taħsir sinifikanti u permanenti. Barra minn 
hekk, huwa essenzjali li jkun żgurat li miżuri għall-prevenzjoni jew trażżin ta’ effetti ħżiena 
għandhom ikunu attwabbli b’mod tekniku u ekonomiku, kif stipulat f’Artikolu 8.
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Emenda mressqa minn Miroslav Ouzký

Emenda 232
Artikolu 4

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jkunu kkunsidrati funzjonijiet tal-ħamrija li huma ekonomiċi, soċjali u kulturali kif 
imsemmi f’Artikolu 1, prevenzjoni ta’ effetti ħżieni temporanji fuq il-funzjonijiet naturali tal-
ħamrija mhix dejjem possibbli. Din għandha tkun iċċarat fit-test. Miżuri ta’ prekawzjoni oħra 
jistgħu biss jintalbu jekk ikun hemm biża’ ta’ taħsir sinifikanti u permanenti. Barra minn 
hekk, huwa essenzjali li jkun żgurat li miżuri għall-prevenzjoni jew trażżin ta’ effetti ħżiena 
għandhom ikunu attwabbli b’mod tekniku u ekonomiku, kif stipulat f’Artikolu 8.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio u Umberto Guidoni

Emenda 233
Artikolu 4

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-miżuri ta’ prekawzjoni kontra effetti ħżiena għandhom jittieħdu sabiex jipprevjenu dawk l-
effetti negattivi.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Alfonso Andria

Emenda 234
Artikolu 4

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontroll huwa kundizzjoni essenzjali wkoll sabiex ikun evitat tfixkil fil-funzjonijiet tal-
ħamrija li jissemmew f’Artikolu 1(1). F’ħafna każi l-spejjeż għat-tranġar huma “soċjalizzati”, 
jiġifieri li qed jinġarru mill-pubbliku u mhux minn min iniġġes. Għalhekk, Stati Membri 
għandhom iwaqqfu regolamenti fejn min jeżerċita xi attività li potenzjalment tikkawza 
intoduzzjoni ta’ sustanzi perikolużi fuq jew fil-ħamrija għandu joħloq riżorsi finanzjarji 
adegwati sabiex isostni l-ispejjeż ta’ tranġar potenzjali fil-ġejjieni. Dan ikun fi qbil mal-
“prinċipju ta’ min iniġġes iħallas”

Emenda mressqa minn Françoise Grossetête

Emenda 235
Artikolu 4

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Peress li din tista’ tkun konnessa ma spejjeż sinifikanti, għandu jkun intodott fiż-żgur il-
kunċett ta’ spejjeż ekonomiċi aċċettabbli.

Emenda mressqa minn Guido Sacconi u Vittorio Prodi

Emenda 236
Artikolu 4, paragrafu 1 a (ġdid)

Stati Membri għandhom jieħdu passi 
adegwati sabiex jinkoraġixxu :
(a) l-ewwel, ġestjoni tajba ta’ riżorsi 
territorjali;
(b) It-tieni, il-prevenzjoni ta’ tniġġis tal-
ħamrija;
(c) It-tielet, jekk iseħħ tniġġis, isir tranġar 
għall-kundizzjonijiet oriġinali tal-ħamrija;
d) Jekk tali tranġar ma jkunx possibbli, 
għaliex l-ispejjeż għat-titjib meħtieġ jistgħu 
jkunu sproporzjonalment għoljin jew għal 
raġunijiet ta’ attwabbilità teknika, ikun 
hemm tranġar għal livell ta’ funzjonalità li 
ta’ l-anqas ikun konsistenti ma’ l-aħjar użu 
disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li l-istess prinċipji ġenerali li japplikaw għad-Direttivi ta’ Qafas għall-
Protezzjoni ta’ l-Ambjent – pereżempju d-Direttiva ta’ Qafas dwar l-Iskart li tinkludi prinċipji 
għall-ġestjoni ta’ l-iskart – ikunu inklużi wkoll fil-qafas politiku tal-protezzjoni tal-ħamrija. 
Sfortunatament dan huwa nieqes fil-proposta tal-Kummissjoni. 
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Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Alfonso Andria

Emenda 237
Artikolu 4, paragrafu 1 a (ġdid)

Stati Membri għandhom jistabbilixxu 
regoli sabiex jiggarantixxu li persuni 
involuti f’attivitajiet li jistgħu jikkawżaw l-
introduzzjoni ta’ sustanzi perikolużi fuq jew 
fil-ħamrija, joħolqu riżorsi finanzjarji 
adegwati biex isostnu l-ispejjeż ta’ tranġar 
potenzjali fil-ġejjieni konnessi ma’ l-attività 
tagħhom. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Prodi/Andria, Artikolu 4. 

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange u Neil Parish

Emenda 238
Artikolu 4, paragrafu 1 a (ġdid)

Fl-agrikoltura d-dmir ta’ prekawzjoni 
huwa sodisfatt permezz tal-ħarsien ta’ 
prattiċi tekniċi tajbin kif ukoll permezz ta’ 
l-applikazzjoni tar-regolamenti, għandhom 
jinħarġu  skond Artikolu 5 tar-Regolament 
(KE) nr. 1782/2003, konness ma’ Anness
IV ta’ dan ir-Regolament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Permezz tal-prinċipju ta’ prekawzjoni l-proporzjonalità tal-ħtiġijiet għandha tkun 
salvagwardjata. Anke t-trażżin tat-tħarbit tal-funzjonijiet tal-ħamrija ġie meqjus bħala għan, 
peress li prevenzjoni totali ta’ dan it-tħarbit permezz ta’ miżuri ta’ prekawzjoni f’xi każi ma 
tistax tkun possibbli. 
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Fl-agrikoltura l-prekawzjoni hija assigurata permezz tal-ħarsien ta’ l-esperjenzi prattiċi 
tekniċi tajbin kif ukoll permezz ta’ l-applikazzjoni tar-regolamenti, għandhom jinħarġu  skond 
Artikolu 5 konness ma’ Anness IV tar-Regolament (KE) nr. 1782/2003.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio u Umberto Guidoni

Emenda 239
Artikolu 5

Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri xierqa biex jillimitaw is-
siġillar, jew, meta jkun se jseħħ is-siġillar, li
jtaffu l-effetti tiegħu, partikolarment bl-użu 
ta' metodi u prodotti tal-bini li jħallu ż-
żamma ta' l-akbar għadd possibbli ta' dawk 
il-funzjonijiet.

Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri xierqa biex jevitaw is-
siġillar, u għandhom fi żmien sentejn [data 
ta’ traspożizzjoni] joħolqu mira jew miri 
kwalitattivi biex jillimitaw is-siġillar tal-
ħamrija u jimplimentaw miżuri xierqa biex 
jintlaħqu dawn il-miri. Fejn iseħħ is-
siġillar, l-Istati Membri għandhom jtaffu l-
effetti tiegħu, partikolarment bl-użu ta' 
metodi u prodotti tal-bini li jħallu ż-żamma 
ta' l-akbar għadd possibbli ta' dawk il-
funzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed jikkunsidra n-natura irriversibbli tas-siġillar tal-ħamrija l-oġġettivi għandhom 
ikunu iktar b’saħħithom. Is-siġillar hija problema iebsa ħafna fl-Ewropa, strateġija 
b’saħħitha sabiex ikun limitat is-siġillar għandha tkun addottata bil-miri li ta’ l-anqas ikunu 
ambizzjużi daqs dawk diġà eżistenti fil-Ġermanja.

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 240
Artikolu 5

Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri xierqa biex jillimitaw is-
siġillar, jew, meta jkun se jseħħ is-siġillar, li 
jtaffu l-effetti tiegħu, partikolarment bl-użu 
ta' metodi u prodotti tal-bini li jħallu ż-
żamma ta' l-akbar għadd possibbli ta' dawk 

Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri xierqa biex jillimitaw is-
siġillar, inkluż, pereżempju, jistabilixxu 
miri kwantitattivi u kwalitattivi,  jew, meta 
jkun se jseħħ is-siġillar, li jimminimizzaw l-
effetti tiegħu, partikolarment bl-użu ta' 
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il-funzjonijiet. metodi u prodotti tal-bini li jħallu ż-żamma 
ta' l-akbar għadd possibbli ta' dawk il-
funzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li jkunu stabbiliti miri sabiex ikun limitat is-siġillar jistgħu jkunu ta’ fejda sabiex jipproteġu 
il-ħamrija.

Emenda mressqa minn Hartmut Nassauer u Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 241
Artikolu 5

Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri xierqa biex jillimitaw is-
siġillar, jew, meta jkun se jseħħ is-siġillar, li 
jtaffu l-effetti tiegħu, partikolarment bl-użu 
ta' metodi u prodotti tal-bini li jħallu ż-
żamma ta' l-akbar għadd possibbli ta' dawk 
il-funzjonijiet.

Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri xierqa biex jillimitaw is-
siġillar għal ammont meħtieġ u meta jkun 
se jseħħ is-siġillar, l-effetti tiegħu 
possibbilment irażżnu ħafna mill-
funzjonijiet tal-ħamrija

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan relevanti huwa l-limitazzjoni jew it-trażżin ta’ siġillar għal ammont neċessarju. 
Konnessjoni bejn il-funzjonijiet tal-ħamrija u l-metodi ta’ bini u prodotti tal-bini jidher li ma 
jagħmlux sens. Id-derogi għandhom il-kalkoli fattwali li fil-qafas ta’ miżuri ta’ prekawzjoni u 
tranġar jista’ jidher is-siġillar, pereżempju fir-rigward tal-ħarsien ta’ l-ilma tal-pjan. 
(Nassauer)

Regolamenti riġidi ż-żejjed għal-limitazzjoni tas-siġillar jidhru li ftit li xejn se jilħqu l-għan 
tagħhom. L-emendi jiggarantixxu l-flessibbiltà meħtieġa ta’ l-Istati Membri. (Hoppenstedt)

Emenda mressqa minn Jutta Haug

Emenda 242
Artikolu 5

Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-

Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
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Artikolu 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri xierqa biex jillimitaw is-
siġillar, jew, meta jkun se jseħħ is-siġillar, li 
jtaffu l-effetti tiegħu, partikolarment bl-użu 
ta' metodi u prodotti tal-bini li jħallu ż-
żamma ta' l-akbar għadd possibbli ta' dawk 
il-funzjonijiet.

Artikolu 1(1), l-Istati Membri, sakemm
b’mod adegwat, għandhom jieħdu l-miżuri 
xierqa biex jillimitaw is-siġillar għal 
ammont meħtieġ, jew, meta jkun se jseħħ is-
siġillar, li jtaffu l-effetti tiegħu, 
partikolarment bl-użu ta' metodi u prodotti li 
jħallu ż-żamma ta' l-akbar għadd possibbli 
ta' dawk il-funzjonijiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Flessibbiltà fl-istil ta’ miżuri addattati għandha tingħata lill-Istati Membri.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese u
Elisabeth Jeggle

Emenda 243
Artikolu 5

Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri xierqa biex jillimitaw is-
siġillar, jew, meta jkun se jseħħ is-siġillar, li 
jtaffu l-effetti tiegħu, partikolarment bl-użu 
ta' metodi u prodotti tal-bini li jħallu ż-
żamma ta' l-akbar għadd possibbli ta' dawk 
il-funzjonijiet.

Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1), l-Istati Membri, sakemm 
b’mod adegwat, għandhom jieħdu l-miżuri 
xierqa biex jillimitaw is-siġillar, jew, meta 
jkun se jseħħ is-siġillar, li jtaffu l-effetti 
tiegħu, partikolarment bl-użu ta' metodi u 
prodotti tal-bini li jħallu ż-żamma ta' l-akbar 
għadd possibbli ta' dawk il-funzjonijiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Linji ta’ gwida u miżuri ġenerali għal-limitazzjoni tas-siġillar jidhru li ftit li xejn se jilħqu l-
għan tagħhom. Barra l-imsemmija ħtiġijiet għall-metodi u prodotti tal-bini, miżuri oħra għal-
limitazzjoni tas-siġillar ta’ każi individwali għandhom ikunu eżaminati taħt il-konsiderazzjoni 
ta’ proporzjonalità.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Alfonso Andria

Emenda 244
Artikolu 5

Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal- Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
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funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri xierqa biex jillimitaw is-
siġillar, jew, meta jkun se jseħħ is-siġillar, li 
jtaffu l-effetti tiegħu, partikolarment bl-użu 
ta' metodi u prodotti tal-bini li jħallu ż-
żamma ta' l-akbar għadd possibbli ta' dawk 
il-funzjonijiet.

funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri xierqa biex jillimitaw is-
siġillar, jew, meta jkun se jseħħ is-siġillar, li 
jtaffu l-effetti tiegħu, partikolarment bl-użu 
ta' metodi u prodotti tal-bini li jħallu ż-
żamma ta' l-akbar għadd possibbli ta' dawk 
il-funzjonijiet. Għal dawn il-finijiet, Stati 
Membri għandhom jiffaċilitaw pjanar 
spazjali industrijali u urban fuq żoni li 
huma diġà affettwati, kemm fil-passat kif 
ukoll fil-preżent, bi pjanar industrijali u 
urban.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pjanar urban jew industrijali għandu preferibbilment iseħħ fuq siti li huma diġà milquta 
b’attivitajiet ta’ pjanar. Dan kieku jipperemetti, billi jkun evitat il-konsum ta’ art verġni u ta’ 
foresti, jekk meħtieġ, it-tindif ta’ siti li huma diġà affettwati b’attivitajiet umani.

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 245
Artikolu 5

Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri xierqa biex jillimitaw is-
siġillar, jew, meta jkun se jseħħ is-siġillar, li 
jtaffu l-effetti tiegħu, partikolarment bl-użu 
ta' metodi u prodotti tal-bini li jħallu ż-
żamma ta' l-akbar għadd possibbli ta' dawk 
il-funzjonijiet.

Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri xierqa biex jillimitaw is-
siġillar, jew, meta jkun se jseħħ is-siġillar, li 
jtaffu l-effetti tiegħu, partikolarment bl-użu 
ta' metodi u prodotti tal-bini li jħallu ż-
żamma ta' l-akbar għadd possibbli ta' dawk 
il-funzjonijiet. Stati Membri għandhom 
iħajru investimenti fil-‘brownfields’ u 
jinkoraġixxu l-użu ta’ tekninki speċjali ta’ 
kostruzzjoni u prodotti ta’ pavimentar li 
mhumiex ta’ ħsara għall-ambjent sabiex 
itaffu l-effetti u l-aspetti negattivi tas-
siġillar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta’ art kemm urban kif ukoll industrijali għandu effett ta’ siġillar, għalhekk għandhom 
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jittieħdu miżuri sabiex jittaffa dan l-effett negattiv.

Emenda mressqa minn Hartmut Nassauer

Emenda 246
Artikolu 5, paragrafu 1 a (ġdid)

Hawn, miżuri ta’ prekawzjoni u ta’ tranġar 
huma esklużi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għal emenda ta’ Nassauer, artikolu 5.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange u Neil Parish

Emenda 247
Artikolu 6
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Kapitolu II
Il-prevenzjoni tar-riskju, it-taffija u r-

ristawr
L-ewwel sezzjoni

L-identifikazzjoni taż-żoni f’riskju

Artikolu 6

L-identifikazzjoni taż-żoni f'riskju ta' l-
erożjoni, it-tnaqqis fil-materja organika, il-
kompattazzjoni, is-salinizzazzjoni u ż-żerżiq 

minn ġnub l-għoljiet
1. Fi żmien ħames snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni], l-Istati Membri, fil-livell li 
jkun f'loku, għandhom jidentifikaw iż-żoni 
fit-territorju nazzjonali tagħhom, minn 
hawn 'il quddiem "iż-żoni f'riskju", fejn 
ikun hemm evidenza deċiżiva jew raġunijiet 
leġittimi għas-suspett li jkun(u) seħħ(ew), 
jew se jseħħ(u) fil-futur qarib, wieħed jew 
aktar mill-proċessi li ġejjin tat-tħarbit tal-
ħamrija:
a) erożjoni mill-ilma jew ir-riħ;
b) it-tnaqqis fil-materja organika kkawżat 
minn xejra 'l isfel kostanti fil-proporzjon 
organika fil-ħamrija, bl-esklużjoni ta' 
residwi mhux imħassra ta' pjanti u 
annimali, il-prodotti tad-dekompożizzjoni 
parzjali tagħhom, u l-bijomassa tal-
ħamrija;
c) il-kompattazzjoni permezz ta' żieda fid-
densità tal-massa u tnaqqis fil-porożità tal-
ħamrija;
d) is-salinizzazzjoni permezz ta' 
akkumulazzjoni fil-ħamrija ta' mluħat 
solubbli;
e) żerżiq minn ġnub l-għoljiet ikkawżat 
mill-moviment moderatament rapidu jew 
rapidu ta' mases ta' ħamrija u ġebel 'l isfel 
ma' pendil.
f) żerżiq minn ġnub l-għoljiet ikkawżat 

imħassar
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mill-moviment moderatament rapidu jew 
rapidu ta' mases ta' ħamrija u ġebel 'l isfel 
ma' pendil.
Għall-finijiet ta' dik l-identifikazzjoni, fir-
rigward ta' kull wieħed minn dawn il-
proċessi ta' tħarbit tal-ħamrija, l-Istati 
Membri għandhom jużaw talanqas l-
elementi elenkati fl-Anness I, u għandhom 
iqisu l-effetti ta' dawk il-proċessi fl-
iggravar ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet bl-
effett ta' serra u d-deżertifikazzjoni.
2. Iż-żoni f'riskju identifikati skond il-
paragrafu 1 għandhom jiġu ppubblikati u 
riveduti talanqas darba kull għaxar snin

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni tal-ħamrija minn perikli potenzjali hija biċċa xogħol importanti, li trid tkunu 
attwata permezz ta’ sensiela ta’ regolamenti statutorji ewropej, b’mod dirett jew indirett, fit-
termini tal-proposti għad-direttivi. Barra minn hekk, huwa żgurat permezz tar-riforma tal-
PAK u partikolarment Cross Compliance, li ż-żoni agrikoli kollha jibqgħu miżmuma 
f’kundizzjoni agrikola u ekoloġika tajba, inkella bħala sanzjoni jista’ jkun hemm tnaqqis ta’ 
pagamenti diretti.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange u Neil Parish

Emenda 248
Chapter II, titlu

Kapitolu II Kapitolu II

Il-prevenzjopni tar-riskju, it-taffija u r-
ristawr

Prattika teknika tajba ta’l-użu tal-ħamrija

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-approwċ dwar żoni ta’ ħamrija f’riskju msemmi f’artikolu 6-8 u Anness 1 se jkunu mibdul 
permezz tar-regolament: Introduzzjoni ta’ regolamenti estensivi għall-prattika teknika tajba 
ta’ l-użu tal-ħamrija.

Spejjeż amministrattivi ġenerati minn approwċ ta’ żoni f’riskju mhumiex proporzjonati skond 
l-interss personali tas-sidien ta’ l-art li akkwistaw l-art tagħhom. Dan huwa f’nuqqas ta’ qbil 
mar-reżoluzzjoni tal-Kunsill Ewropew, li l-ispiża burokratika għandha tonqos b’25%  sa l-
2012.
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Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 249
Chaper II, titlu

Kapitel II Kapitel II

Il-prevenzjopni tar-riskju, it-taffija u r-
ristawr Prijoritajiet fil-protezzjoni tal-ħamrija u fil-

miżura ta’ protezzjoni tal-ħamrija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni tal-ħamrija għandha tkun użatha b’image pożittiv. Il-miri m’għandhomx 
iwasslu għall-identifikazzjoni ta’ żoni ta’ riskji fuq livell dettaljat, iżda għal prijoritajiet fil-
protezzjoni tal-ħamrija.

Il-kriterji mniżżla f’Anness 1 (it-tip ta’ ħamrija, il-kisja ta’ ħamrja u l-użu tal-ħamrija) 
iwasslu għal żoni ta’ riskju fuq livell ta’ plots individwali, peress li dawn ivarjaw fuq dan il-
livell. Dawn iwasslu għal proċessi ta’ identifikazzjoni, li jinvolvu ħafna spejjeż u ħin, u riżorsi 
obbligatorji.

Protezzjoni tal-ħamrija limitat għal „hot spots“ tista’ tinfluwenza fenomeni ta’ l-ambjent 
globali (bdil fil-klima, eċċ) b’mod mhux pożittiv.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 250
Chaper II, Section one, titlu

PARAGRAFU 1 PARAGRAFU 1

L-IDENTIFIKAZZJONI TAŻ-ŻONI F'RISKJU PRIJORITAJIET GĦALL-
PROTEZZJONI TAL-ĦAMRIJA.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Seeber, Kapitolu II, titolu.
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Emenda mressqa minn Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber u Thomas Ulmer

Emenda 251
Artikolu 6, titlu

L-identifikazzjoni taż-żoni f'riskju ta' l-
erożjoni, it-tnaqqis fil-materja organika, il-
kompattazzjoni, is-salinizzazzjoni u ż-żerżiq 

minn ġnub l-għoljiet

Evalwazzjoni tat-tħarbit tal-kwalità tal-
ħamrija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regolamenti ma jikkunsidrawx dak li l-Istati Membri diġà laħqu permezz ta’ regolamenti 
nazzjonali.

Il-kriterji deskritti f’Annexx 1 ma’ jeżistux fl-Istati Membri kollha. Madanakollu ladarba l-
kriterji u l-bażi ta’ paragun mhumiex adegwati sabiex jiġu nominati żoni li jinsabu fil-
proposta għal Direttiva oriġinali, dawn ir-regolamenti għandhom jiġu riġettati b’kollox. 
(Jeggle)

Kapitolu II tad-Direttiva ma jikkunsidrax dak li l-Istati Membri diġà wettqu permezz ta’ 
regolamenti nazzjonali u diversi standards. Il-perikli potenzjali jvarjaw ferm minn reġjun 
għall-ieħor. Għalhekk huwa meħtieġ li jsiru evalwazzjonijiet fuq bażi lokali. Stigmatizzazzjoni 
bħala ‘żona ta’ riskju’ mhix waħda ġusta. Stati Membri għandhom jiddeċiedu huma kif 
għandha titwettaq l-evalwazzjoni fir-rigward ta’ livell amministrattiv u dak ta’ daqs 
ġeografiku. (Weisgerber/Ulmer)

Emenda mressqa minn Jutta Haug

Emenda 252
Artikolu 6, titlu

L-identifikazzjoni taż-żoni f'riskju ta' l-
erożjoni, it-tnaqqis fil-materja organika, il-
kompattazzjoni, is-salinizzazzjoni u ż-żerżiq 
minn ġnub l-għoljiet

Investigazzjoni tat-tħarbit tal-kundizzjoni 
tal-ħamrija

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Dak li  diġà ġie milħuq minn Stati Membri għandu jkunu kkunsidrat b’mod adegwat, kif ukoll 
l-livell ta’ deċiżjonijietli jittieħdu mill-Istati Membri.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 253
Artikolu 6, titlu

L-identifikazzjoni taż-żoni f'riskju ta' l-
erożjoni, it-tnaqqis fil-materja organika, il-
kompattazzjoni, is-salinizzazzjoni u ż-żerżiq 

minn ġnub l-għoljiet

L-identifikazzjoni tal-prijoritajiet għall-
protezzjoni tal-ħamrija

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Seeber, Kapitolu II, titlu.

Emenda mressqa minn Robert Sturdy

Emenda 254
Artikolu 6, titlu

L-identifikazzjoni taż-żoni f'riskju ta' l-
erożjoni, it-tnaqqis fil-materja organika, il-
kompattazzjoni, is-salinizzazzjoni u ż-żerżiq 

minn ġnub l-għoljiet

L-identifikazzjoni taż-żoni prijoritarji li 
jeħtieġu protezzjoni speċjali kontra l-

erożjoni, it-tnaqqis fil-materja organika, is-
salinizzazzjoni u ż-żerżiq minn ġnub l-

għoljiet

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu negattiv “żoni ta’ riskju” għandu jitneħħa u jibidel permezz tat-terminu “żoni ta’ 
prijorità”. Il-kompattazzjoni hija ferm diffiċli biex tkun identifikata u tista’ tkun kawżata 
kemm b’attività naturali kif ukoll b’attività mill-bniedem, speċjalment fi prattiċi agrikoli. Hija 
meħtieġa kjarifika ikbar dwar id-definizzjoni u l-impatt tagħha.
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Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 255
Artikolu 6, titlu

L-identifikazzjoni taż-żoni f'riskju ta' l-
erożjoni, it-tnaqqis fil-materja organika, il-
kompattazzjoni, is-salinizzazzjoni u ż-żerżiq 

minn ġnub l-għoljiet

L-identifikazzjoni taż-żoni f'riskju ta' l-
erożjoni, it-tnaqqis fil-materja organika, il-
kompattazzjoni, is-salinizzazzjoni, iż-żerżiq 

minn ġnub l-għoljiet u t-telfien ta’ wirt 
ġeoloġiku

Or. en

Emenda mressqa minn Alexandru-Ioan Morţun u Gyula Hegyi

Emenda 256
Artikolu 6, titlu

L-identifikazzjoni taż-żoni f'riskju ta' l-
erożjoni, it-tnaqqis fil-materja organika, il-
kompattazzjoni, is-salinizzazzjoni u ż-żerżiq 

minn ġnub l-għoljiet 

L-identifikazzjoni taż-żoni f'riskju ta' l-
erożjoni, it-tnaqqis fil-materja organika, il-
kompattazzjoni, is-salinizzazzjoni, iż-żerżiq 

minn ġnub l-għoljiet u l-aċidifikazzjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċidifikazzjoni hija waħda mit-theddidiet ewlenin għall-ħamrija u għandha tkun imsemmija 
b’mod speċifiku. (Mortun)

L-aċidifikazzjoni turi riskju kbir għall-ħamrija, għalhekk żoni ta’ riskju għandhom ikunu 
identifikati. (Hegyi)

Emenda mressqa minn Péter Olajos

Emenda 257
Artikolu 6, titlu
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L-identifikazzjoni taż-żoni f'riskju ta' l-
erożjoni, it-tnaqqis fil-materja organika, il-
kompattazzjoni, is-salinizzazzjoni u ż-żerżiq 

minn ġnub l-għoljiet

L-identifikazzjoni taż-żoni f'riskju ta' l-
erożjoni, it-tnaqqis fil-materja organika, il-

kompattazzjoni, id-deżertifikazzjoni, is-
salinizzazzjoni u ż-żerżiq minn ġnub l-

għoljiet

Or. en

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Guido Sacconi

Emenda 258
Artikolu 6, titlu

L-identifikazzjoni taż-żoni f'riskju ta' l-
erożjoni, it-tnaqqis fil-materja organika, il-
kompattazzjoni, is-salinizzazzjoni u ż-żerżiq 

minn ġnub l-għoljiet

L-identifikazzjoni taż-żoni f'riskju ta' l-
erożjoni, it-tnaqqis fil-materja organika, il-
kompattazzjoni, is-salinizzazzjoni u ż-żerżiq 

minn ġnub l-għoljiet u telfien tal-
bijodiverità tal-ħamrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-form kollha ta’ erożjoni kkunsidrati bħala relevanti fi Stati Membri differenti, għandhom 
ikunu inklużi, kif ukoll it-telfien tal-bijodiversità li jagħmel lill-ħamrija aktar vulnerabbli 
għall-proċess ta’ tħarbit. Il-funzjonijiet tal-bijota tal-ħamrija huma essenzjali għal status ta’ 
konservazzjoni favorevoli ta’ ekosistemi naturali ta’ valuri ekoloġiċi konsiderevoli (eż. foresti, 
wesgħat ta’ għargħar, żoni tal-pit, artijiet mistagħdra, distretti rurali)

Emenda mressqa minn Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange u Neil 
Parish

Emenda 259
Artikolu 6, paragrafu 1, parti introduttiva

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

1. Sabiex ikunu protetti l-funzjonijiet tal-
ħamrija, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu minn [id-data tat-
traspożizzjoni] regolamenti ta’ prattiki 
tekniċi tajbin ta’ l-użu tal-ħamrija, li 
jistgħu jintużaw fuq bażi volontarja mill-
utenti ta’ l-art u għandhom jinżammu r-
regolamenti, li jaqdu l-prevenzjoni u t-
trażżin tar-riskji tal-ħamrija konsegwenti, 
sakemm dawn huma ta’ rilevanza:
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Seeber, Kapiolu II, titlu (Seeber)

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ van Nistelrooij a.o., Artikolu 6, titlu (van Nistelrooij 
a.o.)

Emenda mressqa minn Renate Sommer, Peter Liese u Elisabeth Jeggle

Emenda 260
Artikolu 6, paragrafu 1, parti introduttiva

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

1. Fi żmien ħames snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni], l-Istati Membri, għandhom 
jevalwaw il-ħamrija fiż-żoni fit-territorju 
nazzjonali tagħhom, wieħed jew aktar mill-
proċessi li ġejjin fir-rigward tat-tħarbit tal-
ħamrija:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regolamenti ta’ Kapitolu II ma ġewx ibbilanċjati bi standards disposti. Dan iwassal 
regolamenti doppji u sforz amministrattiv kbir. Minħabba differenzi reġjonali, l-assessjar ta’ 
perikli potenzjali fuq livell lokali għandu jiġi fis-seħħ. „Stigmatizzazzjoni“ ġenerali bħala 
„żoni ta’ riskju“ twassal għal piż inadegwat għas-sidien ta’ l-art. Ir-regolament spjegat 
f’Anness 1 għall-eżiljar intenzjonat ta’ żoni huwa kompletament mhux f’loku u għalhekk 
għandu jkunu mwarrab. (Sommer/Liese)

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Jeggle artikolu 6, titlu. 

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber u Thomas Ulmer

Emenda 261
Artikolu 6, paragrafu 1, parti introduttiva

1. Fi żmien ħames snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni], l-Istati Membri, fil-livell li 

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

jkun f'loku, għandhom jevalwaw il-ħamrija
fiż-żoni fit-territorju nazzjonali tagħhom, 
wieħed jew aktar mill-proċessi li ġejjin fir-
rigward tat-tħarbit tal-ħamrija:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Weisgerber/Ulmer,artikolu 6, titlu. (Weisgerber/Ulmer)

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 262
Artikolu 6 paragrafu 1, parti introduttiva

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

1. Fi żmien ħames snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni], l-Istati Membri, jeżaminaw 
bil-mod addatta għalihom, jekk fuq it-
territorju nazzjonali tagħhom hemmx 
perikli għall-ħamrija skont l-ittri a sa f. 
Dawn ikunu preżenti meta ikun hemm
evidenza deċiżiva jew raġunijiet leġittimi 
għas-suspett li jkun(u) seħħ(ew), jew se 
jseħħ(u) fil-futur qarib, wieħed jew aktar 
mill-proċessi li ġejjin tat-tħarbit tal-ħamrija. 
Bħala perikli tal-ħamrija japplikaw:

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-identifikazzjoni ta’ żoni ta’ riskju fil-prinċipju għandu jitwarrab, peress li dan la mil-lat ta’ 
żmien u l-anqas mil-lat ekonomiku ma jidher li jagħmel sens, u għalhekk l-anqas ma jista’ 
jkopri żoni kbar għall-protezzjoni tal-ħamrija.



PE 390.761v02-00 94/136 AM\685115MT.doc

MT

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 263
Artikolu 6 paragrafu 1, parti introduttiva

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

1. Fi żmien ħames snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni], l-Istati Membri għandhom 
jidentifikaw il-prijoritajiet għall-protezzjoni 
tal-ħamrija, fiż-żoni fit-territorju nazzjonali 
tagħhom, fuq skala ta’ 1: 500.000, fejn ikun 
hemm evidenza deċiżiva jew raġunijiet 
leġittimi għas-suspett li teżisti sensitività 
għolja fil-konfront ta’ wieħed jew aktar 
minn dawn il-perikli:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Seeber, Kapitolu II, artikolu 6, titlu. 

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 264
Artikolu 6, paragrafu 1, parti introduttiva

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Perjodu ta’ tmien snin huwa f’loku. Din tidher li għandha x’taqsam ma’ direttivi oħra simili.

Klassifikazzjoni speċjali permezz ta’ l-użu tal-kliem "fil-livell li jkun f’loku" mhix meħtieġa u 
għalhekk għandhom jitħassru.
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Emenda mressqa minn Jutta Haug

Emenda 265
Artikolu 6, paragrafu 1, parti introduttiva

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dak li  diġà ġie milħuq minn Stati Membri għandu jkunu kkunsidrat b’mod adegwat, kif ukoll 
l-livell ta’ deċiżjonijietli jittieħdu mill-Istati Membri.

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 266
Artikolu 6, paragrafu 1, parti introduttiva

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

1. Fi żmien ħames snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni], l-Istati Membri, fuq livell 
ġeografiku u amministrattiv determinat 
minnhom,  għandhom jikkalkolaw iż-żoni 
fit-territorju nazzjonali tagħhom, li skond 
kalkoli tagħhom ta’ protezzjoni speċjali  
jeħtieġu wieħed jew aktar mill-proċessi li 
ġejjin tat-tħarbit tal-ħamrija:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-frażi „żoni ta’ riskju“ għandha image negattiv u għandha għalhekk tnibidel f’żoni. Il-
prinċipju ta’ sussidjarjetà u l-istrutturi federali għandhom ikunu kkunsidrati.
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Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio u Umberto Guidoni

Emenda 267
Artikolu 6, paragrafu 1, parti introduttiva

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Metodoloġija komuni għall-identifikazzjoni ta’ żoni ta’ riskju hija meħtieġa sabiex ikun hemm 
implimentazzjoni koerenti u komparabbli ma’ l-UE kollha.

Emenda mressqa minn Miroslav Ouzký

Emenda 268
Artikolu 6, paragrafu 1, parti introduttiva

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-terminu “fil-livell li jkun f’loku” huwa żejjed u għandu jitħassar. Sabiex ikunu evitati kunflitti 
ta’ assessjar, huwa meħtieġ li jkun iċċarat li żona mgħandiex tkun klassifikata żona ta’ riskju jekk 
it-tħarbit tal-ħamrija jkun skond il-proviżjonijiet ta’ Artikoli 4 u 5.

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 269
Artikolu 6, paragrafu 1, parti introduttiva

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’diversi Stati Membri l-kompetanza biex tilleġisla fuq il-ħamrija hija responsabbiltà ta’ l-
awtoritajiet reġjonali aktar milli dawk nazzjonali.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Guido Sacconi

Emenda 270
Artikolu 6, paragrafu 1, punt (a)

(a) erożjoni mill-ilma jew ir-riħ; (a) Erożjoni mill-proċessi relevanti kollha 
stimulati mill-bniedem jew min-natura;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Prodi/Sacconi, artikolu 6, titlu.
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Emenda mressqa minn Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange u Neil 
Parish

Emenda 271
Artikolu 6, paragrafu 1, punt (b)

b) it-tnaqqis fil-materja organika kkawżat 
minn xejra 'l isfel kostanti fil-proporzjon 
organika fil-ħamrija, bl-esklużjoni ta' 
residwi mhux imħassra ta' pjanti u 
annimali, il-prodotti tad-dekompożizzjoni 
parzjali tagħhom, u l-bijomassa tal-
ħamrija;

b) it-tnaqqis fil-materja organika kkawżat 
minn xejra 'l isfel kostanti fil-proporzjon 
organika fil-ħamrija;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ van Nistelrooij a.o., artikolu 6, titlu.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio u Umberto Guidoni

Emenda 272
Artikolu 6, paragrafu 1, punt (b)

(b) it-tnaqqis fil-materja organika kkawżat 
minn xejra 'l isfel kostanti fil-proporzjon 
organika fil-ħamrija, bl-esklużjoni ta' 
residwi mhux imħassra ta' pjanti u annimali, 
il-prodotti tad-dekompożizzjoni parzjali 
tagħhom, u l-bijomassa tal-ħamrija;

(b) it-tnaqqis fil-materja organika, inkluża 
dik f’żoni tal-pit, kkawżat minn xejra 'l isfel 
kostanti fil-proporzjon organika fil-ħamrija, 
bl-esklużjoni ta' residwi mhux imħassra ta' 
pjanti u annimali, il-prodotti tad-
dekompożizzjoni parzjali tagħhom, u l-
bijomassa tal-ħamrija;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Prodi/Sacconi, artikolu 6, titlu.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange u Neil Parish

Emenda 273
Artikolu 6, paragrafu 1, punt (c)
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c) il-kompattazzjoni permezz ta' żieda fid-
densità tal-massa u tnaqqis fil-porożità tal-
ħamrija;

c) żieda fid-densità tal-massa u tnaqqis fil-
porożità tal-ħamrija permezz ta’ 
kompattazzjoni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ van Nistelrooij a.o., artikolu 6, titlu.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Guido Sacconi

Emenda 274
Artikolu 6, paragrafu 1, punt (f)

(f) żerżiq minn ġnub l-għoljiet ikkawżat 
mill-moviment moderatament rapidu jew 
rapidu ta' mases ta' ħamrija u ġebel 'l isfel 
ma' pendil.

(f) żerżiq minn ġnub l-għoljiet ikkawżat 
minn moviment 'l isfel ma' pendil tas-saffi 
ta’ fuq tal-qoxra tad-dinja, li jinvolvi 
ħamrija u/jew blat u /jew debri;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Prodi/Sacconi, artikolu 6, titlu.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Guido Sacconi

Emenda 275
Artikolu 6, paragrafu 1, punt (f a) (ġdid)

(fa) Tnaqqis tal-bijodiversità tal-ħamrija 
kkawżata minn tnaqqis mhux naturali ta’ 
rikkezza, abbundanza u eternità tal-bijota 
tal-ħamrija;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Prodi/Sacconi, artikolu 6, titlu.
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Emenda mressqa minn Alexandru-Ioan Morţun

Emenda 276
Artikolu 6, paragrafu 1, punt (f a) (ġdid)

. (fa) aċidifikazzjoni kkawżata mill-
attivitajiet tal-bniedem u, jekk f’lokhom, 
proċessi naturali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess ta’ aċidifikazzjoni huwa ta’ theddida sinifikanti għall-ħamrija. Huwa proċess ta’ 
taħsir tal-ħamrija kkawżat minn azzjonijiet antropoloġiċi (emmissjonijiet ta’ SO2, SO3, H2S, 
NOx, fertilizzar mhux bilanċjata ta’ prodotti tal-ħamrija, it-tneħħija ta’ ilma minn ħamrija 
mistagħdra bis-sulfidi) u l-proċessi naturali.

Il-proċess ta’ aċidifikazzjoni jevolvi u jiddetermina, biż-żmien, l-intensifikazzjoni tal-proċess 
ta’ taħsir taż-żona milquta.

Din tħalli lill-Istati Membri jieħdu ħsieb l-aċidifikazzjoni kkawżata minn proċessi naturali.

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 277
Artikolu 6, paragrafu 1, punt (fa) (ġdid)

(fa) aċidifikazzjoni kkawżata mill-attività 
tal-bniedem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

l-aċidifikazzjoni turi riskju kbir għall-ħamrija, għalhekk żoni f’riskju għandhom ikunu 
identifikati.

Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto 
Guidoni, Cristina Gutiérrez-Cortines u John Bowis

Emenda 278
Artikolu 6, paragrafu 1, punt (f a) (ġdid)

(fa) aċidifikazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

l-aċidifikazzjoni tal-ħamrija tinfluwenza l-fatturi importanti kollha għat-tkabbir tal-pjanti u 
karatteristiċi ekoloġiċi. It-tipi ta’ ħamrija, il-klima, immissjonijiet ta’ aċidi u l-kawżi li huma 
inerenti għall-kultivazzjoni jwasslu għal aċidifikazzjoni kontinwa tal-ħamrija. L-
aċidifikazzjoni għandha konsegwenzi negattivi u tikkawża danni fiżiċi, kemikali (nutrijenti), 
bijoloġiċi (flora), ekonomiċi (fertilità) u ambjentali. Għalhekk l-aċidifikazzjoni tal-ħamrija
hija theddida ġenerali, bħalma huma l-erożjoni, materja organika, kompattazzjoni u 
salinizzazzjoni u għandha tkun inkluża.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Guido Sacconi

Emenda 279
Artikolu 6, paragrafu 1, punt (f b) (ġdid)

(fb) Ċediment ta’ l-art ikkawżat minn 
moviment mgħaġġel mhux ħażin ta’ mases 
ta’ ħamrija kif ukoll, jekk meħtieġ, żoni
"piloti" fejn fihom jiġu applikati u 
validitati proċeduri dijanjostiċi għall-
kontroll ta’ proċessi ta’ taħsir tal-ħamrija 
mmarkati qabel u partikolarment tnaqqis 
ta’ bijodiversità tal-ħamrija u anke l-
proċessi relatati ma’ aridità u nixfa li 
jistgħu jwasslu għal deżertifikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Prodi/Sacconi, artikolu 6, titlu.

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 280
Artikolu 6, paragrafu 1, punt (f a) (ġdid)

(fa) tnaqqis ta’ wirt ġeoloġiku permezz ta’ 
livellar, tħaffir, siġillar u attivitajiet oħra 
tal-bniedem..

Or. en

Ġustifikazzjoni

Parti mill-wirt ġeoloġiku Ewropew tagħna wkoll huwa taħt theddida li jgħib b’konsegwenzi 
negattivi għall-bijodiversità, riċerka xjentifika fil-ġejjieni, edukazzjoni u turiżmu.



PE 390.761v02-00 102/136 AM\685115MT.doc

MT

Emenda mressqa minn Péter Olajos

Emenda 281
Artikolu 6, paragrafu 1, punt (fa) (ġdid)

(fa) deżertifikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda mressqa minn Miroslav Ouzký

Emenda 282
Artikolu 6, paragrafu 1, subparagrafu 1 a (ġdid)

Żoni li fihom ikun seħħ tibdil fil-ħamrija 
u/jew jista’ jseħħ fil-futur qrib għal waħda 
mir-raġunijiet imniżżla fl-ewwel 
subparagrafu m’għandhomx ikun 
ikkunsidrati bħala żoni ta’ riskju jekk l-
attivitjiet involuti jkunu se jsiru jew saru 
skont Artikoli 4 u 5.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu “fil-livell li jkun f’loku” huwa żejjed u għandu jitħassar. Sabiex ikunu evitati kunflitti 
ta’ assessjar, huwa meħtieġ li jkun iċċarat li żona mgħandiex tkun klassifikata żona ta’ riskju jekk 
it-tħarbit tal-ħamrija ikun skond il-proviżjonijiet ta’ Artikoli 4 u 5.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Guido Sacconi

Emenda 283
Artikolu 6, paragrafu 1, subparagrafu 1 a (ġdid)

Fl-identifikazzjoni ta’ żoni f’riskju ta’ 
żerżieq, minbarra t-telfien u t-taħsir tal-
ħamrija, Stati Membri għandhom 
jikkonsidraw ukoll il-konsegwenzi l-oħra 
kollha importanti mnissla minn dawn l-
avvenimenti li ġejjin : it-telf tal-ħajja u tas-
saħħa tal-bniedem, ħsara lill-wirt kulturali, 
proprjetajiet u infrastrutturi, effetti 
negattivi indiretti fuq attivitajiet ekonomiċi 
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u kontaminazzjoni tal-ħamrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Prodi/Sacconi, artikolu 6, titlu.

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi u Katerina Batzeli

Emenda 284
Artikolu 6, paragrafu 1, subparagrafu 2

Għall-finijiet ta' dik l-identifikazzjoni, fir-
rigward ta' kull wieħed minn dawn il-
proċessi ta' tħarbit tal-ħamrija, l-Istati 
Membri għandhom jużaw talanqas l-
elementi elenkati fl-Anness I, u għandhom 
iqisu l-effetti ta' dawk il-proċessi fl-iggravar 
ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet bl-effett ta' 
serra u d-deżertifikazzjoni.

Għall-finijiet ta' dik l-identifikazzjoni, fir-
rigward ta' kull wieħed minn dawn il-
proċessi ta' tħarbit tal-ħamrija, l-Istati 
Membri għandhom iserrħu talanqas fuq l-
elementi elenkati fl-Anness I, kif ukoll fuq 
il-valuri komuni u indikaturi li f’dan ir-
rigward, ikunu stipulati fil-qafas ta’ tekniki 
approvati skond artiklu 17,  u għandhom 
iqisu l-effetti ta' dawk il-proċessi fl-iggravar 
ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet bl-effett ta' 
serra u d-deżertifikazzjoni.

Sakemm ikunu disponibbli, l-Istati Membri 
jistgħu jużaw dejta eżistenti u anke mapep

Or. el

Ġustifikazzjoni

Xi wħud mill-Istati Membri jallegaw, li mhux il-kriterji kollha elenkati f’Anness 1 japplikaw 
għall-każi kollha. (Pereżempju attivitajiet siżmiċi jaffettwaw ċerti pajjiżi aktar minn oħrajn). 
Sabiex tipproteġi żona kollettiva, huwa ta’ vantaġġ, jekk wieħed jagħmel użu minn indikaturi 
u kriterji kollettivi, sabiex ikun evitat, li Stati Membri jew reġjuni li għandhom karatteristiċi 
fiżiċi tal-ħamrija simili jużaw kriterji differenti, sabiex jiddeċiedu fuq il-gravità tal-perikli ta’ 
reġjun.
L-Istati Membri għandhom ikunu mħeġġa, biex jużaw dejta skond jekk ikunx possibbli, sabiex 
inaqqsu l-ispejjeż.

Emenda mressqa minn Jutta Haug

Emenda 285
Artikolu 6, paragrafu 1, subparagrafu 2

Għall-finijiet ta' dik l-identifikazzjoni, fir-
rigward ta' kull wieħed minn dawn il-
proċessi ta' tħarbit tal-ħamrija, l-Istati 

L-Istati Membri jiddeterminaw għalhekk il-
livell amministrattiv li hu f’loku u l-entità 
tad-daqs ġeografika, jevalwaw skond il-
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Membri għandhom jużaw talanqas l-
elementi elenkati fl-Anness I, u għandhom 
iqisu l-effetti ta' dawk il-proċessi fl-
iggravar ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet bl-
effett ta' serra u d-deżertifikazzjoni.

kriterji f’Anness I u jipprovdu 
informazzjoni, b’mod skond Artikolu 17, 
dwar il-metodi ta’ evalwazzjoni msemmija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dak li  diġà ġie milħuq minn Stati Membri għandu jkunu kkunsidrat b’mod adegwat, kif ukoll 
l-livell ta’ deċiżjonijietli jittieħdu mill-Istati Membri.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Renate Sommer u
Peter Liese

Emenda 286
Artikolu 6, paragrafu 1, subparagrafu 2

Għall-finijiet ta' dik l-identifikazzjoni, fir-
rigward ta' kull wieħed minn dawn il-
proċessi ta' tħarbit tal-ħamrija, l-Istati 
Membri għandhom jużaw talanqas l-
elementi elenkati fl-Anness I, u għandhom 
iqisu l-effetti ta' dawk il-proċessi fl-
iggravar ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet bl-
effett ta' serra u d-deżertifikazzjoni.

L-Istati Membri jiddeterminaw għalhekk il-
livell amministrattiv li hu f’loku u l-entità 
tad-daqs ġeografika u jipprovdu 
informazzjoni, b’mod skond Artikolu 17, 
dwar il-metodi ta’ evalwazzjoni msemmija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Weisgerber/Ulmer, artikolu 6, titlu. 
(Weisgerber/Ulmer)Id-dmirjiet ta’ pubblikazzjoni huma regolati biżżejjed fid-Direttiva 
2003/35/KE. (Jeggle)Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Sommer/Liese, artikolu 6, 
paragrafu 1, parti intoduttorja. (Sommer/Liese)

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 287
Artikolu 6, paragrafu 1, subparagrafu 2

Għall-finijiet ta' dik l-identifikazzjoni, fir-
rigward ta' kull wieħed minn dawn il-
proċessi ta' tħarbit tal-ħamrija, l-Istati 

Għall-evalwazzjoni tal-perikli tal-ħamrija 
għandhom ikunu kkonsidrati l-kriterji 
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Membri għandhom jużaw talanqas l-
elementi elenkati fl-Anness I, u għandhom 
iqisu l-effetti ta' dawk il-proċessi fl-iggravar 
ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet bl-effett ta' 
serra u d-deżertifikazzjoni.

elenkati f’Anness I.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-identifikazzjoni ta’ żoni ta’ riskju fil-prinċipju għandu jitwarrab, peress li dan la mil-lat ta’ 
żmien u l-anqas mil-lat ekonomiku ma jidher li jagħmel sens, u għalhekk l-anqas ma jista’ 
jkopri żoni kbar għall-protezzjoni tal-ħamrija.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 288
Artikolu 6, paragrafu 1, subparagrafu 2

Għall-finijiet ta' dik l-identifikazzjoni, fir-
rigward ta' kull wieħed minn dawn il-
proċessi ta' tħarbit tal-ħamrija, l-Istati 
Membri għandhom jużaw talanqas l-
elementi elenkati fl-Anness I, u għandhom 
iqisu l-effetti ta' dawk il-proċessi fl-iggravar 
ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet bl-effett ta' 
serra u d-deżertifikazzjoni.

Għall-finijiet ta' identifikazzjoni tal-
prijoritajiet, fir-rigward ta' kull wieħed minn 
dawn il-proċessi ta' tħarbit tal-ħamrija, fir-
rigward tas-sensittività tal-ħamrija l-Istati 
Membri għandhom jużaw wieħed jew aktar 
mill-elementi elenkati fl-Anness I, u 
għandhom iqisu l-effetti ta' dawk il-proċessi 
fl-iggravar ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet bl-
effett ta' serra u d-deżertifikazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Seeber, artikolu 6, Kapitlu II, titlu.

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 289
Artikolu 6, paragrafu 1, subparagrafu 2

Għall-finijiet ta' dik l-identifikazzjoni, fir-
rigward ta' kull wieħed minn dawn il-
proċessi ta' tħarbit tal-ħamrija, l-Istati 
Membri għandhom jużaw talanqas l-
elementi elenkati fl-Anness I, u għandhom 
iqisu l-effetti ta' dawk il-proċessi fl-iggravar 
ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet bl-effett ta' 
serra u d-deżertifikazzjoni.

Għall-finijiet ta' dik l-identifikazzjoni, fir-
rigward ta' kull wieħed minn dawn il-
proċessi ta' tħarbit tal-ħamrija, l-Istati 
Membri għandhom iqisu bħala relevanti l-
elementi elenkati fl-Anness I, u għandhom 
iqisu l-effetti ta' dawk il-proċessi fl-iggravar
ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet bl-effett ta' 
serra u d-deżertifikazzjoni.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sussidjarjetà għandha tkun enfasizzata. L-identifikazzjoni ta’ żoni ta’ riskju, taħt 
konsiderazzjoni tal-kriterji elenkati f’Anness 1, kieku twassl għal żoni ta’ riskju tal-plots 
individwali u dawn iwasslu għal proċessi ta’ identifikazzjoni, li jinvolvu ħafna spejjeż u ħin. 
Għalhekk għandha titħalla aktar flessibbiltà lill-Istati Membri

Emenda mressqa minn Péter Olajos

Emenda 290
Artikolu 6, paragrafu 1, subparagrafu 2 

Għall-finijiet ta' dik l-identifikazzjoni, fir-
rigward ta' kull wieħed minn dawn il-
proċessi ta' tħarbit tal-ħamrija, l-Istati 
Membri għandhom jużaw talanqas l-
elementi elenkati fl-Anness I, u għandhom 
iqisu l-effetti ta' dawk il-proċessi fl-iggravar 
ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet bl-effett ta' 
serra u d-deżertifikazzjoni.

Għall-finijiet ta' dik l-identifikazzjoni, fir-
rigward ta' kull wieħed minn dawn il-
proċessi ta' tħarbit tal-ħamrija, l-Istati 
Membri għandhom jużaw talanqas l-
elementi elenkati fl-Anness I, u għandhom 
iqisu l-effetti ta' dawk il-proċessi li 
jikkawżaw tibdil fil-klima u d-
deżertifikazzjoni, fir-rigward speċjali tat-
tnaqqis fil- livell ta’ l-ilma tal-pjan u tan-
nixfa.

Or. en

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio u Umberto Guidoni

Emenda 291
Artikolu 6, paragrafu 1, subparagrafu 2

Għall-finijiet ta' dik l-identifikazzjoni, fir-
rigward ta' kull wieħed minn dawn il-
proċessi ta' tħarbit tal-ħamrija, l-Istati 
Membri għandhom jużaw talanqas l-
elementi elenkati fl-Anness I, u għandhom 
iqisu l-effetti ta' dawk il-proċessi fl-iggravar 
ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet bl-effett ta' 
serra u d-deżertifikazzjoni.

Għall-finijiet ta' dik l-identifikazzjoni, fir-
rigward ta' kull wieħed minn dawn il-
proċessi ta' tħarbit tal-ħamrija, l-Istati 
Membri għandhom jużaw talanqas l-
elementi elenkati fl-Anness I, għandhom 
japplikaw il-proċedura ta’ identifikazzjoni 
komuni adottata skond Artikolu 18 u 
għandhom iqisu l-effetti ta' dawk il-proċessi 
fl-iggravar ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet bl-
effett ta' serra u d-deżertifikazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Metodoloġija komuni għall-identifikazzjoni ta’ żoni ta’ riskju hija meħtieġa sabiex ikun hemm 
implimentazzjoni koerenti u komparabbli ma’ l-UE kollha.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Guido Sacconi

Emenda 292
Artikolu 6, paragrafu 1, subparagrafu 2

Għall-finijiet ta' dik l-identifikazzjoni, fir-
rigward ta' kull wieħed minn dawn il-
proċessi ta' tħarbit tal-ħamrija, l-Istati 
Membri għandhom jużaw talanqas l-
elementi elenkati fl-Anness I, u għandhom 
iqisu l-effetti ta' dawk il-proċessi fl-iggravar 
ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet bl-effett ta' 
serra u d-deżertifikazzjoni.

Għall-finijiet ta' dik l-identifikazzjoni, fir-
rigward ta' kull wieħed minn dawn il-
proċessi ta' tħarbit tal-ħamrija, l-Istati 
Membri għandhom jużaw talanqas l-
elementi elenkati fl-Anness I, u għandhom 
iqisu l-effetti ta' dawk il-proċessi fl-iggravar 
it-tnaqqis ta’ bijodiversità, ta' l-emissjonijiet 
tal-gassijiet bl-effett ta' serra u d-
deżertifikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Prodi/Sacconi, artikolu 6, titlu.

Emenda mressqa minn John Bowis u Eija-Riitta Korhola

Emenda 293
Artikolu 6, paragrafu 1, subparagrafu 2

Għall-finijiet ta' dik l-identifikazzjoni, fir-
rigward ta' kull wieħed minn dawn il-
proċessi ta' tħarbit tal-ħamrija, l-Istati 
Membri għandhom jużaw talanqas l-
elementi elenkati fl-Anness I, u għandhom 
iqisu l-effetti ta' dawk il-proċessi fl-iggravar 
ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet bl-effett ta' 
serra u d-deżertifikazzjoni.

Għall-finijiet ta' dik l-identifikazzjoni, fir-
rigward ta' kull wieħed minn dawn il-
proċessi ta' tħarbit tal-ħamrija, l-Istati 
Membri għandhom jużaw talanqas l-
elementi elenkati fl-Anness I, u għandhom 
iqisu l-effetti ta' dawk il-proċessi fl-iggravar 
ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet bl-effett ta' 
serra, d-deżertifikazzjoni u l-aċidifikazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

l-aċidifikazzjoni tal-ħamrija tinfluwenza l-fatturi importanti kollha għat-tkabbir tal-pjanti u 
karatteristiċi ekoloġiċi. It-tipi ta’ ħamrija, il-klima, immissjonijiet ta’ aċidi u l-kawżi li huma 
inerenti għall-kultivazzjoni jwasslu għal aċidifikazzjoni kontinwa tal-ħamrija. L-
aċidifikazzjoni għandha konsegwenzi negattivi u tikkawża danni fiżiċi, kemikali (nutrijenti), 
bijoloġiċi (flora), ekonomiċi (fertilità) u ambjentali. Għalhekk l-aċidifikazzjoni tal-ħamrija 
hija theddida ġenerali, bħalma huma l-erożjoni, materja organika, kompattazzjoni u 
salinizzazzjoni u għandha tkun inkluża.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 294
Artikolu 6, paragrafu 2

2. Iż-żoni f'riskju identifikati skond il-
paragrafu 1 għandhom jiġu ppubblikati u 
riveduti talanqas darba kull għaxar snin.

2. Il-prijoritajiet identifikati skond il-
paragrafu 1 għandhom jiġu ppubblikati u 
riveduti talanqas darba kull għaxar snin.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Seeber, artikolu 6, Kapitlu II, titlu.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 295
Artikolu 6, paragrafu 2

2. Iż-żoni f'riskju identifikati skond il-
paragrafu 1 għandhom jiġu ppubblikati u 
riveduti talanqas darba kull għaxar snin.

2. Il-perikli tal-ħamrija identifikati skond il-
paragrafu 1 għandhom jiġu ppubblikati. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-identifikazzjoni ta’ żoni ta’ riskju fil-prinċipju għandu jitwarrab, peress li dan la mil-lat ta’ 
żmien u l-anqas mil-lat ekonomiku ma jidher li jagħmel sens, u għalhekk l-anqas ma jista’ 
jkopri żoni kbar għall-protezzjoni tal-ħamrija.

Emenda mressqa minn Jutta Haug, Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer u Anja 
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Weisgerber

Emenda 296
Artikolu 6, paragrafu 2

2. Iż-żoni f'riskju identifikati skond il-
paragrafu 1 għandhom jiġu ppubblikati u
riveduti talanqas darba kull għaxar snin.

2. L-informazzjoni skond paragrafu 1 
għandha tiġi aġġornata talanqas darba kull 
għaxar snin.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dak li diġà ġie milħuq minn Stati Membri għandu jkunu kkunsidrat b’mod adegwat, kif ukoll 
l-livell ta’ deċiżjonijietli jittieħdu mill-Istati Membri.

Id-dmirjiet ta’ pubblikazzjoni huma regolati biżżejjed fid-Direttiva 2003/35/KE. Skond l-
intenzjoni tad-Direttiva ta’ Qafas tal-Ħamrija, hawn iktar bażi ta’ skambju ta’ informazzjoni 
ta’ l-Istati Membri.

Reviżjoni ta’ għarfien u ta’ miżuri f’intervalli speċifiċi twassal għal infurzar żejjed u xogħol 
doppju. Peress li l-informazzjoni diġà bħala regola, fil-qafas ta’ reviżjoni kontinwa, qed tiġi 
aġġornata, aġġornamenti kull għaxar snin għandhom ikunu biżżejjed. (Weisgerber/Ulmer + 
Sommer/Liese)

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 297
Artikolu 6, paragrafu 2

2. Iż-żoni f'riskju identifikati skond il-
paragrafu 1 għandhom jiġu ppubblikati u
riveduti talanqas darba kull għaxar snin.

2. L-Istati Membri jinformaw wieħed lill-
ieħor u lill-Kummissjoni dwar ir-riżultati 
skond Artikolu 17. Iż-żoni f'riskju 
identifikati skond il-paragrafu 1 għandhom 
jiġu ppubblikati u aġġornati talanqas darba 
kull għaxar snin.

Or. de

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio u Umberto Guidoni

Emenda 298
Artikolu 6, paragrafu 2

2. Iż-żoni f'riskju identifikati skond il-
paragrafu 1 għandhom jiġu ppubblikati u 

2. Iż-żoni f'riskju identifikati skond il-
paragrafu 1 għandhom jiġu ppubblikati 
b’mod ħafif u faċilment aċċessibbli, u 
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riveduti talanqas darba kull għaxar snin. riveduti talanqas darba kull għaxar snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mapep ta’ żoni ta’ riskju għandhom ikunu aċċessibbli fuq l-intenet u għandhom ikunu 
konnessi ma’ dejta oħra spazjali pprovduta għal taħt id-Direttiva INSPIRE

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 299
Artikolu 6, paragrafu 2

2. Iż-żoni f'riskju identifikati skond il-
paragrafu 1 għandhom jiġu ppubblikati u 
riveduti talanqas darba kull għaxar snin.

2. Iż-żoni f'riskju identifikati skond il-
paragrafu 1 għandhom jiġu aġġornati
talanqas darba kull ħames snin. Il-
Kummissjoni għandha tippubblika r-
riżultati ta’ aġġornamenti bħal dawn 
permezz ta’ l-internet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dejta diġà eżistenti għandha tiġi aġġornata. L-iktar mod kmieni li wieħed jista’ jippubblika ż-
żoni identifikati huwa billi jpoġġihom fuq l-internet.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 300
Artikolu 6, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Fi żmien sentejn minn [id-data tat-
traspożizzjoni] il-Kummissjoni għandha, 
skond il-proċedura msemmija f’Artikolu 
19, toħloq linji ta’ gwida, bbażati fuq l-
aqwa prattiki, għad-definizzjoni u l-
identifikazzjoni ta’żoni ta’ riskju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-kundizzjonijiet differenti tal-ħamrija f’varji Stati Membri mhux possibbli li jkun 
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hemm standards uniformi komuni għad-definizzjoni ta’ żoni ta’ riskju. Madanakollu, il-
Kummissjoni Ewropeja għandha tipprovdi linji ta’ gwida bbażati fuq l-aqwa prattiki. L-użu 
ta’ linji ta’ gwida bħal dawn jagħmluha aktar faċli li wieħed ikun jista’ jqabbel iż-żoni ta’ 
riskju fl-Unjoni Ewropeja kollha.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange u Neil Parish

Emenda 301
Artikolu 7

Artikolu 7 imħassar
Il-Metodoloġija

L-Istati Membri jistgħu jibbażaw l-
identifikazzjoni taż-żoni ta' riskju fuq l-
evidenza empirika jew fuq it-tfassil ta' 
mudelli. Jekk jintużaw il-mudelli, dawn 
jeħtiġilhom ikunu validati permezz tat-
tqabbil tar-riżultati fuq il-bażi ta' data 
empiriċi li ma jkunux intużaw għall-
iżvilupp tal-mudell innifsu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni tal-ħamrija minn perikli potenzjali hija biċċa xogħol importanti, li hija 
indirizzata permezz ta’ sensiela ta’ regolamenti statutorji ewropej, b’mod dirett jew indirett, 
fit-termini tal-proposti għad-direttivi. Barra minn hekk, huwa żgurat permezz tar-riforma tal-
PAK u partikolarment Cross Compliance, li ż-żoni agrikoli kollha jibqgħu miżmuma 
f’kundizzjoni agrikola u ekoloġika tajba, inkella bħala sanzjoni jista’ jkun hemm tnaqqis ta’ 
pagamenti diretti.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish u Richard 
Seeber

Emenda 302
Artikolu 7

L-Istati Membri jistgħu jibbażaw l-
identifikazzjoni taż-żoni ta' riskju fuq l-
evidenza empirika jew fuq it-tfassil ta' 
mudelli. Jekk jintużaw il-mudelli, dawn 
jeħtiġilhom ikunu validati permezz tat-
tqabbil tar-riżultati fuq il-bażi ta' data 

L-Istati Membri jiżviluppaw fi żmien tliet 
snin minn [id-data tat-traspożizzjoni]
programm li jinkoraġixxi l-użu ta’ 
regolamenti ta’ prattiki tekniċi tajbin ta’ l-
użu tal-ħamrija, li jinkludi miżuri ta’ 
taħriġ u ta’ informazzjoni għall-utenti ta’ l-
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empiriċi li ma jkunux intużaw għall-
iżvilupp tal-mudell innifsu.

art, li jużaw il-ħamrija għal fini ekonomiċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni dwar żoni ta’ ħamrija f’riskju msemmija f’artikolu 6-8 u Anness 1 se jkunu 
mibdul permezz tar-regolament: Introduzzjoni ta’ regolamenti estensivi għall-prattika teknika 
tajba ta’ l-użu tal-ħamrija.

Spejjeż amministrattivi ġenerati minn approwċ ta’ żoni f’riskju mhumiex proporzjonati skond 
l-interss personali tas-sidien ta’ l-art li akkwistaw l-art tagħhom. Dan huwa f’nuqqas ta’ qbil 
mar-reżoluzzjoni tal-Kunsill Ewropew, li l-ispiża burokratika għandha tonqos b’25%  sa l-
2012.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 303
Artikolu 7

L-Istati Membri jistgħu jibbażaw l-
identifikazzjoni taż-żoni ta' riskju fuq l-
evidenza empirika jew fuq it-tfassil ta' 
mudelli. Jekk jintużaw il-mudelli, dawn 
jeħtiġilhom ikunu validati permezz tat-
tqabbil tar-riżultati fuq il-bażi ta' data
empiriċi li ma jkunux intużaw għall-iżvilupp 
tal-mudell innifsu.

L-Istati Membri jistgħu jibbażaw l-
identifikazzjoni tal-perikli tal-ħamrija 
skond Artikolu 6 fuq l-evidenza empirika 
eżistenti u jintużaw sistemi ta’ 
informazzjoni u mudelli kif ukoll riżultati 
ta’ riċerka u pjani ta’ protezzjoni diġà 
eżistenti għall-perikli tan-natura. Jekk 
jintużaw il-mudelli, dawn jeħtiġilhom ikunu 
validati permezz tat-tqabbil tar-riżultati fuq 
il-bażi ta' data empiriċi li ma jkunux intużaw 
għall-iżvilupp tal-mudell innifsu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-identifikazzjoni ta’ żoni ta’ riskju fil-prinċipju għandha titwarrab, peress li dan la mil-lat 
ta’ żmien u l-anqas mil-lat ekonomiku ma jidher li jagħmel sens, u għalhekk l-anqas ma jista’ 
jkopri żoni kbar għall-protezzjoni tal-ħamrija.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Guido Sacconi

Emenda 304
Artikolu 7

L-Istati Membri jistgħu jibbażaw l- L-Istati Membri jistgħu jibbażaw l-
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identifikazzjoni taż-żoni ta' riskju fuq l-
evidenza empirika jew fuq it-tfassil ta' 
mudelli. Jekk jintużaw il-mudelli, dawn 
jeħtiġilhom ikunu validati permezz tat-
tqabbil tar-riżultati fuq il-bażi ta' data
empiriċi li ma jkunux intużaw għall-
iżvilupp tal-mudell innifsu.

identifikazzjoni taż-żoni ta' riskju fuq l-
evidenza empirika jew fuq it-tfassil ta' 
mudelli. Jekk jintużaw il-mudelli, 
għandhom isiru sforzi biex il-mudelli jkunu 
validati permezz tat-tqabbil tar-riżultati 
tagħhom  data meqjusa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

“Għandhom isiru sforzi biex il-mudelli jkunu validati” hija aktar kompatibbli mal-prinċipju 
ta’ sussidjarjetà u bil-possibbiltà reali hi li tkun attwata l-validazzjoni tal-mudelli li hija 
influwenzata minn varjetà ta’ fattuti. 

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 305
Artikolu 7

L-Istati Membri jistgħu jibbażaw l-
identifikazzjoni taż-żoni ta' riskju fuq l-
evidenza empirika jew fuq it-tfassil ta' 
mudelli. Jekk jintużaw il-mudelli, dawn 
jeħtiġilhom ikunu validati permezz tat-
tqabbil tar-riżultati fuq il-bażi ta' data 
empiriċi li ma jkunux intużaw għall-
iżvilupp tal-mudell innifsu.

L-Istati Membri jidentifikaw il-prijoritajiet 
tal-protezzjoni tal-ħamrija bbażati fuq 
informazzjoni dwar is-sensittività tal-
ħamrija, informazzjoni dwar il-kondizzjoni 
aġġornata tal-ħamrija u informazzjoni 
dwar forom ta’ użu ta’ l-art u prattiki ta’ 
użu ta’ l-art li huma aġġornati u mistennija 
fi skala ta’ 1:500.000. Jekk għal dan il-
għan jintużaw il-mudelli, dawn jeħtiġilhom 
ikunu validati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’konnessjoni ma’ Artikolu 18, li jippermetti lill-Kummisjoni li tibdel Anness 1 jistgħu wkoll 
ikunu regolati l-livelli ta’ skala totali ta’ l-identifikazzjoni ta’ żoni ta’riskju. Għalhekk għall-
Istati Membri huwa impossibbli li ssir stima ta’ l-sipejjeż analitiċi u amministrattivi tal-
ġejjieni.
Il-metodoloġija għall-identifikazzjoni tal-prijoritajiet tal-ħamrija għandha tkun armonizzata.
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Emenda mressqa minn Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle u Anja 
Weisgerber

Emenda 306
Artikolu 7

L-Istati Membri jistgħu jibbażaw l-
identifikazzjoni taż-żoni ta' riskju fuq l-
evidenza empirika jew fuq it-tfassil ta' 
mudelli. Jekk jintużaw il-mudelli, dawn 
jeħtiġilhom ikunu validati permezz tat-
tqabbil tar-riżultati fuq il-bażi ta' data
empiriċi li ma jkunux intużaw għall-iżvilupp 
tal-mudell innifsu.

L-Istati Membri jistgħu jibbażaw l-
evalwazzjoni skond artikolu 6 fuq l-
evidenza empirika jew fuq it-tfassil ta' 
mudelli. Jekk jintużaw il-mudelli, dawn 
jeħtiġilhom ikunu validati permezz tat-
tqabbil tar-riżultati fuq il-bażi ta' data
empiriċi li ma jkunux intużaw għall-iżvilupp 
tal-mudell innifsu. Sakemm fl-Istati Membri 
jkun hemm evalwazzjoni bbażata fuq ir-
riskju u lista ta’ miżuri fil-qafas ta’ l-
regolamenti ta’ Annes IV tal-regolament 
(KE) Nr. 1782/2003, ir-rekwiżiti skond 
Artikolu 6 u 8 tad-direttiva preżenti għall-
perikli msemmija  f’Artikolu 6, paragrafu 
1, ittri a sa c ta’ din id-direttiva jkunu 
sodisfatti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond bidla ta’ Artikolu 6, minflok „identifikazzjoni taż-żoni ta’ riskju“ għandha tintuża biss 
il-forma ġenerlai „evalwazzjoni“. Ħtiġijiet ta’ prekawzjoni li jmorru ‘l hinn mill-qasam ta’ 
Cross Compliance mhumiex neċessarji. Barra minn hekk ir-regolamenti tal-Cross 
Compliance għandhom ikunu implimentati u evalwati fil-UE kollha. Sabiex ikun iċċarat dan, 
ir-rekwiżiti korrispondenti skond Anness 4 tar-regolament (KE) nr. 1782/2003 tal-Kunsill fid-
Direttiva ta’ Qafas tal-Ħamrija għadhom ikunu adottati. L-estensjoni dwar ż -żoni tal-
ħamrija f’riskju li tinsab f’Artikolu 6-8 u Anness 1 se jkunu mibdul permezz tar-regolament: 
Introduzzjoni ta’ regolamenti estensivi għall-prattika teknika tajba ta’ l-użu tal-ħamrija.
(Sommer/Liese)

Sakemm fil-qasam ta’ l-agrikoltura jkunu osservati r-rekwiżiti mill-qasam ta’ Cross 
Compliance, ir-rekwiżiti għall-prekawzjoni mhumiex meħtieġa fuq livell Ewropew. Barra 
minn hekk ir-regolamenti tal-Cross Compliance għandhom ikunu implimentati fil-UE kollha u 
l-effetti pożittivi tagħhom għall-protezzjoni tal-ħamrija għandhom ikunu evalwati. Sabiex tkun 
iċċarata din il-konnessjoni, ir-rekwiżiti korrispondenti skond Anness 4 tar-regolament (KE) 
nr. 1782/2003 tal-Kunsill fid-Direttiva ta’ Qafas tal-Ħamrija għadhom ikunu adottati. 
Jeggle+ Weisgerber/Ulmer).
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Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 307
Artikolu 7

L-Istati Membri jistgħu jibbażaw l-
identifikazzjoni taż-żoni ta' riskju fuq l-
evidenza empirika jew fuq it-tfassil ta' 
mudelli. Jekk jintużaw il-mudelli, dawn 
jeħtiġilhom ikunu validati permezz tat-
tqabbil tar-riżultati fuq il-bażi ta' data
empiriċi li ma jkunux intużaw għall-iżvilupp 
tal-mudell innifsu.

L-Istati Membri jistgħu jibbażaw l-
aċċertazzjoni skond Artikolu 6 fuq l-
evidenza empirika jew fuq it-tfassil ta' 
mudelli. Jekk jintużaw il-mudelli, dawn 
jeħtiġilhom ikunu validati permezz tat-
tqabbil tar-riżultati fuq il-bażi ta' data
empiriċi li ma jkunux intużaw għall-iżvilupp 
tal-mudell innifsu.

Or. de

Emenda mressqa minn Jutta Haug

Emenda 308
Artikolu 7

L-Istati Membri jistgħu jibbażaw l-
identifikazzjoni taż-żoni ta' riskju fuq l-
evidenza empirika jew fuq it-tfassil ta' 
mudelli. Jekk jintużaw il-mudelli, dawn 
jeħtiġilhom ikunu validati permezz tat-
tqabbil tar-riżultati fuq il-bażi ta' data
empiriċi li ma jkunux intużaw għall-iżvilupp 
tal-mudell innifsu.

L-Istati Membri jistgħu jibbażaw l-
aċċertazzjoni skond Artikolu 6 fuq l-
evidenza empirika jew fuq it-tfassil ta' 
mudelli. Jekk jintużaw il-mudelli, dawn 
jeħtiġilhom ikunu validati permezz tat-
tqabbil tar-riżultati fuq il-bażi ta' data
empiriċi li ma jkunux intużaw għall-iżvilupp 
tal-mudell innifsu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija riżultat loġiku minn emenda 7

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish u Richard 
Seeber

Emenda 309
Artikolu 8

It-tieni sezzjoni imħassar
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L-istabbiliment ta’ miri u programmi ta’ 
miżuri.

Artikolu 8
Programmi ta' miżuri kontra l-erożjoni, it-

tnaqqis fil-materja organika, il-
kompattazzjoni, is-salinizzazzjoni u ż-żerżiq 

minn ġnub l-għoljiet
1. Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikoli 1(1), fir-rigward taż-żoni ta' riskju 
li jkunu ġew identifikati skond l-Artikolu 6, 
l-Istati Membri għandhom, fil-livell li jkun 
f'loku, ifasslu programm ta' miżuri li jkun 
jinkludi talanqas miri għat-tnaqqis tar-
riskju, il-miżuri xierqa għall-ilħiq ta' dawk 
il-miri, skeda għall-implimentazzjoni ta' 
dawk il-miżuri u stima ta' l-allokazzjoni tal-
mezzi privati jew pubbliċi għall-
finanzjament ta' dawk il-miżuri.
2. Fit-tfassil u r-reviżjoni tal-miżuri skond 
il-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 
jagħtu l-kunsiderazzjoni mistħoqqa lill-
impatti soċjali u ekonomiċi tal-miżuri 
previsti.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
miżuri jkunu ta' spiża effikaċi u 
teknikament fattibbli, u għandhom iwettqu 
evalwazzjonijiet ta' l-impatt, inkluża l-
analiżi ta' l-ispejjeż u l-benefiċċji, qabel l-
introduzzjoni tal-programmi ta' miżuri.
Fil-programmi ta' miżuri tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jindikaw kif ikunu 
sejrin jiġu implimentati l-miżuri u kif ikunu 
sejrin jagħtu kontribut għall-ilħiq tal-miri 
ambjentali li jkunu ġew stabbiliti.
3. Meta żona tkun mhedda fl-istess ħin 
minn proċessi differenti tat-tħarbit tal-
ħamrija, l-Istati Membri jistgħu jadottaw 
programm waħdieni li fih għandhom jiġu 
stabbiliti miri għat-tnaqqis tar-riskju għar-
riskji kollha li jkunu ġew identifikati, 
flimkien mal-miżuri xierqa għall-ilħiq ta' 
dawk il-miri
4. Il-programm ta' miżuri għandu jitfassal 
fi żmien seba' snin minn [id-data tat-
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traspożizzjoni], u għandhom jiġu applikati 
mhux aktar tard minn tmien snin wara dik 
id-data.
Il-programm ta' miżuri għandu jiġi 
ppubblikat u rivedut talanqas darba kull 
ħames snin.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-approwċ dwar żoni ta’ ħamrija f’riskju msemmi f’artikolu 6-8 u Anness 1 se jkunu mibdul 
permezz tar-regolament: Introduzzjoni ta’ regolamenti estensivi għall-prattika teknika tajba 
ta’ l-użu tal-ħamrija.

Spejjeż amministrattivi ġenerati minn approwċ ta’ żoni f’riskju mhumiex proporzjonati skond 
l-interss personali tas-sidien ta’ l-art li akkwistaw l-art tagħhom. Dan huwa f’nuqqas ta’ qbil 
mar-reżoluzzjoni tal-Kunsill Ewropew, li l-ispiża burokratika għandha tonqos b’25%  sa l-
2012.

Emenda mressqa minn Elisabeth Jeggle, Renate Sommer, Peter Liese, Anja Weisgerber u
Thomas Ulmer

Emenda 310
Artikolu 8, titlu

Programmi ta' miżuri kontra l-erożjoni, it-
tnaqqis fil-materja organika, il-

kompattazzjoni, is-salinizzazzjoni u ż-żerżiq 
minn ġnub l-għoljiet

Miżuri kontra t-tħarbit tal-kwalità tal-
ħamrija

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara spejgazzjoni għall-proposta għall-emenda għal Artikolu 6. (Jeggle + Sommer/Liese)

L-istrumenti għall-kisba ta’ standards ambjentali għandhom jitħallew lill-Istati Nazzjonali. 
Id-deċiżjonijiet politiċi, jekk u liema miżuri għandhom jiġu adottai, jinteressaw lill-Istati 
Membri nfushom. (Jeggle + Sommer/Liese + Weisgerber/Ulmer)
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Emenda mressqa minn Jutta Haug

Emenda 311
Artikolu 8, titlu

Programmi ta' miżuri kontra l-erożjoni, it-
tnaqqis fil-materja organika, il-

kompattazzjoni, is-salinizzazzjoni u ż-żerżiq 
minn ġnub l-għoljiet

Miżuri kontra t-tħarbit tal-kondizzjoni tal-
ħamrija

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-istrumenti għall-kisba ta’ għanijiet ambjentali jistgħu jitħallew lill-Istati Nazzjonali.

Emenda mressqa minn Péter Olajos

Emenda 312
Artikolu 8, titlu

Programmi ta' miżuri kontra l-erożjoni, it-
tnaqqis fil-materja organika, il-

kompattazzjoni, is-salinizzazzjoni u ż-żerżiq 
minn ġnub l-għoljiet

Programmi ta' miżuri kontra l-erożjoni, it-
tnaqqis fil-materja organika, il-

kompattazzjoni, is-salinizzazzjoni, 
deżertifikazzjoni u ż-żerżiq minn ġnub l-

għoljiet

Or. en

Emenda mressqa minn Alexandru-Ioan Morţun u Gyula Hegyi

Emenda 313
Artikolu 8, titlu

Programmi ta' miżuri kontra l-erożjoni, it-
tnaqqis fil-materja organika, il-

kompattazzjoni, is-salinizzazzjoni u ż-żerżiq 
minn ġnub l-għoljiet

Programmi ta' miżuri kontra l-erożjoni, it-
tnaqqis fil-materja organika, il-

kompattazzjoni, is-salinizzazzjoni, ż-żerżiq 
minn ġnub l-għoljiet u aċidifikazzjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa sabiex tkun żgurata konsistenza ma’ emendi oħra fuq l-
aċidifikazzjoni. (Mortun)
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Programmi ta’ miżuri għandhom jitħejjew biex jiġġieldu l-aċidifikazzjoni wkoll. (Hegy)

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 314
Artikolu 8, titlu

Programmi ta' miżuri kontra l-erożjoni, it-
tnaqqis fil-materja organika, il-

kompattazzjoni, is-salinizzazzjoni u ż-żerżiq 
minn ġnub l-għoljiet

Programmi ta' miżuri kontra l-erożjoni, it-
tnaqqis fil-materja organika, il-

kompattazzjoni, is-salinizzazzjoni, ż-żerżiq 
minn ġnub l-għoljiet u tnaqqis tal-wirt 

ġeoloġiku

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija konsegwenza loġika li jiżdied il-wirt ġeoloġiku f’Artikolu 6 u l-fatt li l-wirt ġeoloġiku 
huwa wkoll taħt theddida li jgħib bil-konsegwenzi negattivi għall-bijodiversità, riċerka 
xjentifika fil-ġejjieni, edukazzjoni u turiżmu. Is-suġġeriment huwa fi qbil ma’ artikolu 15 ta’ 
din id-direttiva tal-ħamrija. 

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 315
Artikolu 8, titlu

Programmi ta' miżuri kontra l-erożjoni, it-
tnaqqis fil-materja organika, il-

kompattazzjoni, is-salinizzazzjoni u ż-żerżiq 
minn ġnub l-għoljiet

Programmi ta’ miżuri għall-protezzjoni tal-
ħamrija u għall-prijoritajiet

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kif inhu fil-preżent artikolu  8 jfisser, f’konnessjoni ma’ artiloku 6 dwar l-implimentazzjoni, 
il-ħtieġa ta’ tfassil ta’ miżuri u programmi ta’ miżuri għal żoni ta’ riskju fuq livell ta’ plots 
individwali. Huwa diffiċli biex timmaġina kif miżuri għandhom ikunu mfassla u amministrati 
fuq pjanuri żgħar u permanenti mil-lat ta’ spazju fil-bildla ta’ użu tal-ħamrija u b’liema 
spejjeż huma marbuta. Bit-tfassil ta’ din id-dokumentazzjoni telf ta’ ħin relatat se jellimina 
direttament miżuri ffissati.
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Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 316
Artikolu 8, titlu

Programmi ta' miżuri kontra l-erożjoni, it-
tnaqqis fil-materja organika, il-

kompattazzjoni, is-salinizzazzjoni u ż-żerżiq 
minn ġnub l-għoljiet

Programmi ta' miżuri kontra l-erożjoni, it-
tnaqqis fil-materja organika, il-

kompattazzjoni, is-salinizzazzjoni, ż-żerżiq 
minn ġnub l-għoljiet u tnaqqis ta’ 

bijodiversità tal-ħamrija

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jkun qed jiġi mħejji l-programm ta’ miżuri b’miri għat-tnaqqis ta’ riskju, miżuri ta’ 
prekawzjoni għall-protezzjoni u pjani ta’ emerġenza għandhom ukoll ikunu kunsidrati, waqt li 
wieħed jistenna għall-allokazzjoni ta’ mezzi privati jew pubbliċi għall-finanzjament jew 
miżuri meħtieġa biex jintlaħqu dawk il-miri. Din kieku tkun għodda rħisa sbiex ikun hemm 
tnaqqis tar-riskju f’żoni ta’ riskju, speċjalment meta tkun involuta s-sikurezza tal-bniedem.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio u Umberto Guidoni

Emenda 317
Artikolu 8, paragrafu 1

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

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

— tnaqqis ta’ l-erożjoni tal-ħamrija 
talanqas b’20% sa l-2020;
— tiżdied il-materja organika talanqas 
b’0.5% kull għaxar snin minn [id-data tat-
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traspożizzjoni];
— tnaqqis u treġġigħ lura ta’ siġġillar tal-
ħamrija sa l-2020;
— tnaqqis taż-żona li tinsab taħt riskju ta’ 
kompattazzjoni talanqas b’20% sa l-2020;
— tnaqqis taż-żona li tinsab f’riskju ta’ 
salinizzazzjoni talanqas b’20% sa l-2020;
— tnaqqis taż-żona li tinsab f’riskju ta’ 
żerżieq minn ġnub l-għaoljiet talanqas 
b’20% sa l-2020;
Dawk il-miri għandhom jiġu riveduti fil-
kuntest tar-reviżjoni ta’ din id-Direttiva 
identifikata skond Artikolu 21.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Miri ta’ l-UE komuni għandhom ikunu adottati sabiex ikun hemm implimentazzjoni koerenti u 
komparabbli tad-Direttiva ma’ l-UE kollha.

Emenda mressqa minn Elisabeth Jeggle

Emenda 318
Artikolu 8, paragrafu 1

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

1. Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikoli 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jilħqu l-miżuri essenzjali, sakemm ikun 
jeżisti suspett ibbażat, li seħħ jew jista’ 
jseħħ futur qrib tħarbit tal-ħamrija permezz 
ta’ waħda jew aktar mill-kawżi imsemmija
f’Atikolu 6. L-Istati Membri jipprovdu 
informazzjoni, b’mod skond Artikolu 17, 
dwar il-miżuri milħuqa. L-informazzjoni 
għandha tinkludi skeda għall-
implimentazzjoni ta' dawk il-miżuri u stima 
ta' l-allokazzjoni tal-mezzi privati jew 
pubbliċi għall-finanzjament ta' dawk il-
miżuri.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ara spejgazzjoni għall-proposta għall-emenda għal Artikolu 6.

L-istrumenti għall-kisba ta’ standards ambjentali għandhom jitħallew lill-Istati Nazzjonali. 
Id-deċiżjonijiet politiċi, jekk u liema miżuri għandhom jiġu adottai, jinteressaw lill-Istati 
Membri nfushom.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber u Thomas Ulmer

Emenda 319
Artikolu 8, paragrafu 1

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

1. Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikoli 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jilħqu l-miżuri essenzjali, sakemm ikun 
jeżisti suspett ibbażat, li seħħ jew jista’ 
jseħħ futur qrib tħarbit tal-ħamrija permezz 
ta’ waħda jew aktar mill-kawżi msemmija 
f’Artikolu 6. L-Istati Membri jipprovdu 
informazzjoni, b’mod skond Artikolu 17, 
dwar il-miżuri milħuqa. L-informazzjoni 
għandha tinkludi skeda għall-
implimentazzjoni ta' dawk il-miżuri u stima 
ta' l-allokazzjoni tal-mezzi privati jew 
pubbliċi għall-finanzjament ta' dawk il-
miżuri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara spejgazzjoni għall-proposta għall-emenda għal Artikolu 6.

L-istrumenti għall-kisba ta’ standards ambjentali għandhom jitħallew lill-Istati Nazzjonali. 
Id-deċiżjonijiet politiċi, jekk u liema miżuri għandhom jiġu adottai, jinteressaw lill-Istati 
Membri nfushom.

Emenda mressqa minn Renate Sommer u Peter Liese

Emenda 320
Artikolu 8, paragrafu 1

1. Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikoli 1(1), fir-rigward taż-żoni ta' riskju li 

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

jilħqu l-miżuri essenzjali, sakemm ikun 
jeżisti suspett ibbażat, li seħħ jew jista’ 
jseħħ fil-futur qrib tħarbit tal-ħamrija 
permezz ta’ waħda jew aktar mill-kawżi 
msemmija f’Artikolu 6. L-Istati Membri
jipprovdu informazzjoni, b’mod skond 
Artikolu 17, dwar l-għanijiet tal-
konservazzjoni tal-funzjonijiet tal-ħamrija 
msemmija f’Artikolu 1 paragrafu 1 u dwar 
il-miżuri milħuqa. L-informazzjoni 
għandha tinkludi skeda għall-
implimentazzjoni ta' dawk il-miżuri u stima 
ta' l-allokazzjoni tal-mezzi privati jew 
pubbliċi għall-finanzjament ta' dawk il-
miżuri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara spejgazzjoni għall-proposta għall-emenda għal Artikolu 6.

L-istrumenti għall-kisba ta’ standards ambjentali għandhom jitħallew lill-Istati Nazzjonali. 
Id-deċiżjonijiet politiċi, jekk u liema miżuri għandhom jiġu adottai, jinteressaw lill-Istati 
Membri nfushom.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 321
Artikolu 8, paragrafu 1

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

1. Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija, l-Istati Membri 
għandhom ifasslu programm ta’ miżuri 
għall-protezzjoni tal-ħamrija. F’Anness III 
huma elenkati bla obbligu “Best Practise 
Modelle” għal miżuri u programmi ta’ 
miżuri li jirrigwardaw prijoritajiet għall-
protezzjoni tal-ħamrija.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Kif inhu fil-preżent artikolu  8 jfisser, f’konnessjoni ma’ artiloku 6 dwar l-implimentazzjoni, 
il-ħtieġa ta’ tfassil ta’ miżuri u programmi ta’ miżuri għal żoni ta’ riskju fuq livell ta’ plots 
individwali. Huwa diffiċli biex timmaġina kif miżuri għandhom ikunu mfassla u amministrati 
fuq pjanuri żgħar u permanenti mil-lat ta’ spazju fil-bildla ta’ użu tal-ħamrija u b’liema 
spejjeż huma marbuta. Bit-tfassil ta’ din id-dokumentazzjoni telf ta’ ħin relatat se jellimina 
direttament miżuri ffissati.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 322
Artikolu 8, paragrafu 1

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

1. Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikoli 1, fir-rigward taż-żoni ta' riskju li 
jkunu ġew identifikati skond l-Artikolu 6, l-
Istati Membri għandhom ifassslu 
programmi ta’ miżuri għall-perikli tal-
ħamrija, li jaħdmu konta dan. Dawn il-
programmi jkun fihom ukoll skeda għall-
implimentazzjoni ta' dawk il-miżuri u stima 
ta' l-allokazzjoni tal-mezzi privati jew 
pubbliċi għall-finanzjament ta' dawk il-
miżuri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-identifikazzjoni ta’ żoni ta’ riskju fil-prinċipju għandha titwarrab, peress li dan la mil-lat 
ta’ żmien u l-anqas mil-lat ekonomiku ma jidher li jagħmel sens, u għalhekk l-anqas ma jista’ 
jkopri żoni kbar għall-protezzjoni tal-ħamrija.

Emenda mressqa minn Jutta Haug

Emenda 323
Artikolu 8, paragrafu 1

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

1. Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikoli 1(1) l-Istati Membri għandhom 
jifformulaw għanijiet kontra it-tħarbit tal-
kwalità tal-ħamrija u jilħqu l-miżuri 
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f'loku, ifasslu programm ta' miżuri li jkun 
jinkludi talanqas miri għat-tnaqqis tar-
riskju, il-miżuri xierqa għall-ilħiq ta' dawk 
il-miri, skeda għall-implimentazzjoni ta' 
dawk il-miżuri u stima ta' l-allokazzjoni tal-
mezzi privati jew pubbliċi għall-
finanzjament ta' dawk il-miżuri.

neċessarji sakemm ikun jeżisti suspett 
ibbażat, li seħħ jew jista’ jseħħ fil-futur 
qrib tħarbit tal-ħamrija permezz ta’ waħda 
jew aktar mill-kawżi imsemmija f’Artikolu 
6. L-Istati Membri jipprovdu 
informazzjoni, b’mod skond Artikolu 17, 
dwar l-għanijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija 
f’Artikolu 1 paragrafu 1 u dwar il-miżuri 
milħuqa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-istrumenti għall-kisba ta’ għanijiet ambjentali jistgħu jitħallew lill-Istati Membri

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 324
Artikolu 8, paragrafu 1

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jkun qed jiġi mħejji l-programm ta’ miżuri b’miri għat-tnaqqis ta’ riskju, miżuri ta’ 
prekawzjoni għall-protezzjoni u pjani ta’ emerġenza għandhom ukoll ikunu kunsidrati, waqt li 
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wieħed jistenna għall-allokazzjoni ta’ mezzi privati jew pubbliċi għall-finanzjament jew 
miżuri meħtieġa biex jintlaħqu dawk il-miri. Din kieku tkun għodda rħisa sbiex ikun hemm 
tnaqqis tar-riskju f’żoni ta’ riskju, speċjalment meta tkun involuta s-sikurezza tal-bniedem.

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 325
Artikolu 8, paragrafu 1

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-kliem „fil-livell li jkun f’loku“ mhux meħtieġ u għandu jitħassar.

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 326
Artikolu 8, paragrafu 1

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

1. Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikoli 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jilħqu l-miżuri neċessarji għall-
konservazzjoni tal-funzjonijiet tal-ħamrija 
msemmija f’Artiklu1 fuq livell 
amministrattiv u ġeografiku li jkun f’loku 
għaż-żoni identifikati f’artikolu 6.
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mezzi privati jew pubbliċi għall-
finanzjament ta' dawk il-miżuri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandha titħalla iktar libertà lill-Istati Membri għat-tfassil ta’ miżuri li għandhom jintlaħqu.

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 327
Artikolu 8, paragrafu 1, subparagrafu 1 a (ġdid)

L-għażla tal-miżuri taqa’ fuq l-Istati 
Membri, b’mod speċjali huma jistgħu 
jużaw jew ikomplu jibnu fuq programmi 
eżistenti.

Or. de

Emenda mressqa minn Alexandru-Ioan Morţun

Emenda 328
Artikolu 8, paragrafu 1, subparagrafu 1 a (ġdid)

Il-program ta’ miżuri għandu jkun 
konsistenti ma’ dawk ibbażati fuq il-
politika komuni ta’ l-agrikoltura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programm ta’ miżuri għandu jkun jimxi id f’id mal-miżuri adottati fil-qafas ta’ politika 
komuni ta’ l-agrikoltura.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 329
Artikolu 8, paragrafu 1, subparagrafu 1 a (ġdid)
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1a. Mat-tfassil tal-programm ta’ miżuri 
għandhom ikunu kkunsidrati miżuri oħra, 
sistemi ta’ inċentivi kif ukoll miżuri 
eżistenti ta’ l-Istati Membri li jissodisfaw l-
għanijiet ta’ din id-direttiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Seeber, artikolu 8, paragrafu 1.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer u Peter Liese

Emenda 330
Artikolu 8, paragrafu 2

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

2. Fl-istipular tal-miżuri skond il-
paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 
jagħtu l-kunsiderazzjoni mistħoqqa lill-
impatti soċjali u ekonomiċi..

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
miżuri jkunu ta' spiża effikaċi u 
teknikament fattibbli, u għandhom iwettqu 
evalwazzjonijiet ta' l-impatt, inkluża l-
analiżi ta' l-ispejjeż u l-benefiċċji, qabel l-
introduzzjoni tal-programmi ta' miżuri.
Fil-programmi ta' miżuri tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jindikaw kif ikunu 
sejrin jiġu implimentati l-miżuri u kif ikunu 
sejrin jagħtu kontribut għall-ilħiq tal-miri 
ambjentali li jkunu ġew stabbiliti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara spejgazzjoni għall-proposta għall-emenda għal Artikolu 6.

L-istrumenti għall-kisba ta’ standards ambjentali għandhom jitħallew lill-Istati Nazzjonali. 
Id-deċiżjonijiet politiċi, jekk u liema miżuri għandhom jiġu adottai, jinteressaw lill-Istati 
Membri nfushom.
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Emenda mressqa minn Jutta Haug

Emenda 331
Artikolu 8, paragrafu 2

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

2. Bil-miżuri skond il-paragrafu 1, l-Istati 
Membri għandhom jagħtu l-kunsiderazzjoni 
mistħoqqa lill-impatti soċjali u ekonomiċi

.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
miżuri jkunu ta' spiża effikaċi u 
teknikament fattibbli, u għandhom iwettqu 
evalwazzjonijiet ta' l-impatt, inkluża l-
analiżi ta' l-ispejjeż u l-benefiċċji, qabel l-
introduzzjoni tal-programmi ta' miżuri.
Fil-programmi ta' miżuri tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jindikaw kif ikunu 
sejrin jiġu implimentati l-miżuri u kif ikunu 
sejrin jagħtu kontribut għall-ilħiq tal-miri 
ambjentali li jkunu ġew stabbiliti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-istrumenti għall-kisba ta’ għanijiet ambjentali għandhom jitħallew lill-Istati Nazzjonali.

Emenda mressqa minn Elisabeth Jeggle

Emenda 332
Artikolu 8, paragrafu 2

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

2. Fl-istipular ta’ programmi ta’ miżuri 
skond il-paragrafu 1, l-Istati Membri 
għandhom jagħtu l-kunsiderazzjoni 
mistħoqqa lill-impatti soċjali u ekonomiċi 
tal-miżuri previsti.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
miżuri jkunu ta' spiża effikaċi u 
teknikament fattibbli, u għandhom iwettqu 
evalwazzjonijiet ta' l-impatt, inkluża l-
analiżi ta' l-ispejjeż u l-benefiċċji, qabel l-
introduzzjoni tal-programmi ta' miżuri.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara spejgazzjoni għall-proposta għall-emenda għal Artikolu 6.

L-istrumenti għall-kisba ta’ standards ambjentali għandhom jitħallew lill-Istati Nazzjonali. 
Id-deċiżjonijiet politiċi, jekk u liema miżuri għandhom jiġu adottai, jinteressaw lill-Istati 
Membri nfushom.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio u Umberto Guidoni

Emenda 333
Artikolu 8, paragrafu 2, subparagrafu 1

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

2. Fit-tfassil u r-reviżjoni tal-miżuri skond il-
paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 
jagħtu l-kunsiderazzjoni mistħoqqa lill-
oġġettivi tad-Direttiva 2000/60/KE u l-
istrateġija tal-bijodiversità tal-UE, kif ukoll
lill-impatti soċjali u ekonomiċi tal-miżuri 
previsti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Miri komuni ta’ l-UE għandhom ikunu adottati sabiex ikun hemm implimentazzjoni koerenti u 
komparabbli tad-Direttiva ma’ l-UE kollha.

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 334
Artikolu 8, paragrafu 2, subparagrafu 1

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Mhux ċar jekk dawn l-aspetti tas-soċjetà humiex inklużi fl-impatti soċjali. Taħt saħħa aħna 
ninkludu wkoll aspetti psikoloġiċi ta’ saħħa u sodisfazzjoni tal-ġenerazzjonijiet tal-futur.

Emenda mressqa minn Alexandru-Ioan Morţun

Emenda 335
Artikolu 8, paragrafu 2

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

2. Fit-tfassil u r-reviżjoni tal-miżuri skond il-
paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 
jagħtu l-kunsiderazzjoni mistħoqqa lill-
impatti soċjali u ekonomiċi tal-miżuri 
previsti u għandhom jinkludu f’dan ir-
rigward l-informazzjoni li teżisti fuq livell 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programm ta’ miżuri għandu jinbena fuq l-informazzjoni li hija diġà disponibbli sabiex tkun 
evitata ripetizzoni ta’ l-istess xogħol.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Jutta Haug, Elisabeth Jeggle,
Renate Sommer u Peter Liese

Emenda 336
Artikolu 8, paragrafu 3

3. Meta żona tkun mhedda fl-istess ħin 
minn proċessi differenti tat-tħarbit tal-
ħamrija, l-Istati Membri jistgħu jadottaw 
programm waħdieni li fih għandhom jiġu 
stabbiliti miri għat-tnaqqis tar-riskju għar-
riskji kollha li jkunu ġew identifikati, 
flimkien mal-miżuri xierqa għall-ilħiq ta' 
dawk il-miri.

3. L-informazzjoni msemmija f’paragrafu 
1 talanqas tiġi aġġornata kull għaxar snin.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għażla ta’ strument għall-kisba ta’ għanijiet ambjentali jistgħu jitħallew lill-Istati Membri.
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Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio u Umberto Guidoni

Emenda 337
Artikolu 8, paragrafu 3

3. Meta żona tkun mhedda fl-istess ħin minn 
proċessi differenti tat-tħarbit tal-ħamrija, l-
Istati Membri jistgħu jadottaw programm 
waħdieni li fih għandhom jiġu stabbiliti 
miri għat-tnaqqis tar-riskju għar-riskji 
kollha li jkunu ġew identifikati, flimkien 
mal-miżuri xierqa għall-ilħiq ta' dawk il-
miri.

3. Meta żona tkun mhedda fl-istess ħin minn 
proċessi differenti tat-tħarbit tal-ħamrija, l-
Istati Membri jistgħu jadottaw programm 
waħdieni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara emenda ta’ Breyer a.o., Artikolu 8, paragrafu 1.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 338
Artikolu 8, paragrafu 3

3. Meta żona tkun mhedda fl-istess ħin 
minn proċessi differenti tat-tħarbit tal-
ħamrija, l-Istati Membri jistgħu jadottaw 
programm waħdieni li fih għandhom jiġu 
stabbiliti miri għat-tnaqqis tar-riskju għar-
riskji kollha li jkunu ġew identifikati,
flimkien mal-miżuri xierqa għall-ilħiq ta' 
dawk il-miri.

3. Fir-rigward ta’ prijoritajiet tal-
protezzjoni tal-ħamrija li jirriżultaw minn 
sensittivitajiet tal-ħamrija differenti, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw programm 
waħdieni li fih għandhom jiġu stabbiliti miri 
għall-prijoritajiet identifikati kollha, 
flimkien mal-miżuri xierqa għall-ilħiq ta' 
dawk il-miri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kif inhu fil-preżent artikolu 8 jfisser, f’konnessjoni ma’ artiloku 6 dwar l-implimentazzjoni, 
il-ħtieġa ta’ tfassil ta’ miżuri u programmi ta’ miżuri għal żoni ta’ riskju fuq livell ta’ plots
individwali. Huwa diffiċli biex timmaġina kif miżuri għandhom ikunu mfassla u amministrati 
fuq pjanuri żgħar u permanenti mil-lat ta’ spazju fil-bildla ta’ użu tal-ħamrija u b’liema 
spejjeż huma marbuta. Bit-tfassil ta’ din id-dokumentazzjoni telf ta’ ħin relatat se jellimina 
direttament miżuri ffissati.
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Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 339
Artikolu 8, paragrafu 3

3. Meta żona tkun mhedda fl-istess ħin 
minn proċessi differenti tat-tħarbit tal-
ħamrija, l-Istati Membri jistgħu jadottaw 
programm waħdieni li fih għandhom jiġu 
stabbiliti miri għat-tnaqqis tar-riskju għar-
riskji kollha li jkunu ġew identifikati, 
flimkien mal-miżuri xierqa għall-ilħiq ta' 
dawk il-miri.

3. Jekk jiġu stabbiliti varji perikli tal-
ħamrija skond Artiklu 6, l-Istati Membri
jistgħu jfasslu programm waħdieni fejn fih
ikunu stabbiliti miri ta’ trażżin, flimkien 
mal-miżuri xierqa għall-ilħiq ta' dawk il-
miri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Seeber, Artiklu 8, paragrafu 1. 

Emenda mressqa minn Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer,
Peter Liese u Jutta Haug

Emenda 340
Artikolu 8, paragrafu 4

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

imħassar

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara spejgazzjoni għall-proposta għall-emenda għal Artikolu 6.

L-għażla ta’ istrumenti għall-kisba ta’ standards ambjentali għandhom jitħallew lill-Istati 
Nazzjonali. Id-deċiżjonijiet politiċi, jekk u liema miżuri għandhom jiġu adottai, għandhom 
jittieħdu mill-Istati Membri nfushom. (Jeggle + Weisgerber/Ulmer + Sommer/Liese)
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L-istrument għall-kisba ta’ għanijiet ambjentali jistgħu jitħallew lill-Istati Membri. (Haug)

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio u Umberto Guidoni

Emenda 341
Artikolu 8, paragrafu 4

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda ta’ Breyer a.o, Artiklu 8, paragrafu 1. 

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 342
Artikolu 8, paragrafu 4

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

4. Il-programm ta' miżuri għandu jitfassal fi 
żmien 12 snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni], u għandhom jiġu applikati 
mhux aktar tard minn 15 snin wara dik id-
data.

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-perjodi itwal ta’ 12, 15 u 10 snin jirrappreżentaw inqas spejjeż amministrattivi. Fl-istess 
ħin, permezz ta’ direttivi simili oħra l-prattika turi li l-perjodi jistgħu jkunu attwati.

Emenda mressqa minn Péter Olajos

Emenda 343
Artikolu 8, paragrafu 4, subparagrafu 2
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Il-programm ta' miżuri għandu jiġi 
ppubblikat u rivedut talanqas darba kull 
ħames snin.

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

Or. en

Emenda mressqa minn Guido Sacconi u Vittorio Prodi

Emenda 344
Artikolu 8 a (ġdid)

Artikolu 8a
Mhux aktar tard minn sentejn wara li din 
id-direttiva tidħol fis-seħħ, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta proposta għal direttiva 
dwar skart bijoloġiku fejn ikunu mfassla 
standards ta’ kwalità għall-użu ta’ l-iskart 
bijoloġiku sabiex itejjeb il-ħamrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Direttiva dwar l-iskart bijoloġiku hija meħtieġa b’mod urġenti biex l-iskart bijoloġiku ma 
jispiċċax fil-miżbliet u inċeneraturi iżda jkun użat bl-aktar mod effettiv li jgħin biex tiżdied il-
materja organika fil-ħamrija u jtejjeb il-kwalità tal-ħamrija.

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 345
Artikolu 8 a (ġdid)

Artikolu 8a
Kapitolu III

Kontaminazzjoni tal-ħamrija
Stati Membri għandhom jistabbilixxu 
Strateġija ta’ Ġestjoni ta’ Art 
Ikkontaminata fejn tispjega kif awtoritajiet 
kompetenti għandhom jieħdu ħsieb il-
kontaminazzjoni tal-ħamrija li toħloq riskju 
għas-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent li 
mhux aċċettabbli, waqt li jkun ikkunsidrat 
l-użu ta’ l-art fil-preżent u fil-ġejjieni. L-
istrateġija għandha tinkludi strateġija 
għall-identifikazzjoni ta’ siti kkontaminati 
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u strateġija għat-tranġar ta’ siti 
kkontaminati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test jibbenefika mill-fatt li jissemmew il-miri ta’ l-istrateġiji fil-bidu ta’ dan il-kapitolu 
peress li dawn l-artikoli li ġejjin jelaboraw fuq il-mezzi ta’ l-istrateġija.


