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Emenda 346
Kapitolu III

Kapitolu III
Il-Kontaminazzjoni tal-Ħamrija

L-Ewwel Sezzjoni
Il-Prevenzjoni u l-Inventarju

Artikolu 9
Il-prevenzjoni tal-kontaminazzjoni tal-

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

imħassar 
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reżistibbli, sabiex jevitaw l-akkumulazzjoni 
li ttelleff il-funzjonijiet tal-ħamrija jew 
twassal għal riskji sinifikanti għas-saħħa 
tal-bniedem jew għall-ambjent.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kapitolu III ikopri s-suġġett tal-kontaminazzjoni tal-ħamrija. Din hija ta’ natura lokali u
teħtieġ miżuri xierqa u proporzjonali, li għandhom ikunu addattati għat-tip ta’ 
kontaminazzjoni u għat-tip ta’ ħamrija. Għalhekk, skond il-prinċipju ta’ sussidjarjetà, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-azzjonijiet xierqa, kemm għall-kontaminazzjoni kif ukoll għar-
restawr tal-ħamrija. Ara l-proposta għal Artikolu 9 (ġdid).

Emenda mressqa minn Hartmut Nassauer

Emenda 347
Artikolu 9

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

Għar-restawr tal-funzjonijiet tal-ħamrija 
msemmija fl-Artikolu 1, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-azzjonijiet xierqa, sabiex 
tiġi rijabilitata l-kontaminazzjoni tal-
ħamrija kkawżata mill-bniedem.

Skond regolamenti ta’ l-Istati Membri, il-
proċedura ta’ tranġar li hemm għaddeja
bħalissa tgħodd bħala tranġar fis-sens ta’ 
din id-Direttiva.
L-Istati Membri jiżguraw li, l-użu ta’ siti 
għandu japplika għall-kwalità tar-restawr
imsemmi fl-imgħoddi.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu jintroduċi sostituzzjoni għat-tħassir li sar f’Kapitolu III. L-għan tal-
Kummissjoni huwa li l-kontaminazzjoni tal-ħamrija tiġi evitata kif ukoll kontrollata. Ladarba 
t-tranġar tal-kontaminazzjoni tal-ħamrija jeħtieġ azzjonijiet differenti minħabba n-natura 
lokali tagħha, kemm skond it-tip ta’ kontaminazzjoni kif ukoll skond it-tip ta’ kwalità tal-
ħamrija konċernata, l-Istati Membri għandhom il-kompitu li jaraw li dawn il-azzjonijiet
jittieħdu skond il-prinċipju ta’ sussidjarjetà. Għandhom jiġu approvati konċessjonijiet għall-
Istati Membri, li diġà għandhom liġijiet dwar il-konservazzjoni tal-ħamrija.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 348
Artikolu 9

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

Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-azzjonijiet xierqa u proporzjonati:

a) għall-prevenzjoni ta’ tqegħid ta' sustanzi 
perikolużi fuq il-ħamrija jew l-
introduzzjoni tagħhom fiha, kemm b’mod 
intenzjonat kif ukoll b’mod aċċidentali, 
permezz ta’ rimi ta’ skart illegali, 
infiltrazzjoni jew tixrid. Il-miżuri għanhom 
jiġu bbażati fuq stima ta’ probabbiltà; 
wieħed irid jevalwa jekk l-attivitajiet 
b’sustanzi perikolużi fuq il-ħamrija jew l-
introduzzjoni tagħhom fiha jwasslux għall-
kontaminazzjoni tal-ħamrija.
b) biex jillimitaw it-tqegħid ta' sustanzi 
perikolużi fuq il-ħamrija jew l-introduzzjoni 
tagħhom fiha, ħlief għal dawk li jiġu 
ddepożitati mill-arja u dawk ikkawżati minn 
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fenomeni naturali ta' karattru eċċezzjonali, 
inevitabbli u mhux reżistibbli, sabiex sa 
ċertu punt jevitaw l-akkumulazzjoni li ttellef 
il-funzjonijiet tal-ħamrija jew fejn jeżistu
riskji sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew 
għall-ambjent..

Or. de

Ġustifikazzjoni

Wieħed irid jagħmel distinzjoni bejn żewġ tipi ta’ kontaminazzjoni tal-ħamrija; dik ikkawżata 
minn attivitajiet industrijali u dik ikkawżata minn miżuri agrikoli. Filwaqt li normalment, il-
kontaminazzjoni kkawżata minn attivitajiet industrijali tista’ tiġi evitata, dik ikkawżata minn 
attivitajiet agrikoli tista’ tiġi biss limitata, sabiex din ma twassalx għal ħsarat fil-funzjonijiet 
tal-ħamrija, tas-saħħa u ta’ l-ambjent.

L-evalwazzjoni tal-ħtieġa ta’ dawn il-miżuri ta’ prekawzjoni għandha tiġi bbażata fuq 
evalwazzjoni tar-riskju ta’ l-attivitajiet li potenzjalment jistgħu jwasslu għall-kontaminazzjoni 
tal-ħamrija.

Emenda mressqa minnHolger Krahmer

Emenda 349
Artikolu 9

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

9. Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw, illi l-azzjonijiet xierqa u 
proporzjonati jittieħdu fuq livelli approvati 
ta’ amministrazzjoni sabiex jillimitaw it-
tqegħid ta' sustanzi perikolużi fuq il-ħamrija 
jew l-introduzzjoni tagħhom fiha, ħlief għal 
dawk li jiġu ddepożitati mill-arja u dawk 
ikkawżati minn fenomeni naturali ta' karattru 
eċċezzjonali, inevitabbli u mhux reżistibbli, 
sabiex jevitaw l-akkumulazzjoni li għandha 
effett konsiderevoli fuq il-funzjonijiet tal-
ħamrija jew jikkawżaw riskji sinifikanti 
għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Eliminazzjoni ta’ każijiet ta’ importanza minima.

Emenda mressqa minnHorst Schnellhardt

Emenda 350
Artikolu 9

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

Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-azzjonijiet xierqa u proporzjonati -
sakemm ma jkunux diġà fis-seħħ u fuq bażi 
ta’ regolamenti legali - biex jillimitaw it-
tqegħid ta' sustanzi perikolużi fuq il-ħamrija 
jew l-introduzzjoni tagħhom fiha, ħlief għal 
dawk li jiġu ddepożitati mill-arja u dawk 
ikkawżati minn fenomeni naturali ta' karattru
eċċezzjonali, inevitabbli u mhux reżistibbli, 
sabiex jevitaw l-akkumulazzjoni li ttellef 
b’mod konsiderevoli l-funzjonijiet tal-
ħamrija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex jiġi stabbilit qafas
regolatorju għall-konservazzjoni tal-ħamrija u sabiex ikun hemm emenda tad-Direttiva
2004/35KE li hija bbażata fuq il-konservazzjoni tal-ħamrija. Għall-ħarsien tas-saħħa f’dan il-
qasam għad m’hemm l-ebda ġurisdizzjoni u għalhekk din il-parti qed tiġi kkanċellata.

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

Emenda 351
Article 9

Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-azzjonijiet xierqa u proporzjonati 
biex jillimitaw it-tqegħid ta' sustanzi 
perikolużi fuq il-ħamrija jew l-introduzzjoni 

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

perikolużi fuq il-ħamrija jew l-introduzzjoni 
tagħhom fiha, ħlief għal dawk li jiġu 
ddepożitati mill-arja u dawk ikkawżati minn 
fenomeni naturali ta' karattru eċċezzjonali, 
inevitabbli u mhux reżistibbli, sabiex jevitaw 
l-akkumulazzjoni irrelevanti li ttellef il-
funzjonijiet tal-ħamrija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Normalment, it-tqegħid ta' sustanzi perikolużi fuq il-ħamrija jew l-introduzzjoni tagħhom fiha
jfixklu l-funzjonijiet tal-ħamrija. Sabiex każijiet ta’ importanza minima jiġu eliminati, il-punt 
ta’ rilevanza jrid ikun diġà msemmi mat-telf tal-funzjonijiet tal-ħamrija. Ladarba dan kollu 
għandu x’jaqsam mar-regolament provdut dwar il-konservazzjoni tal-ħamrija, ir-referenza 
għall-prevenzjoni tal-perikli għandha tiġi mħassra.

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

Emenda 352
Artikolu 9

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

Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-azzjonijiet xierqa u proporzjonati 
biex jillimitaw it-tqegħid ta' sustanzi 
perikolużi fuq il-ħamrija jew l-introduzzjoni 
tagħhom fiha, ħlief għal dawk li jiġu 
ddepożitati mill-arja, sabiex jevitaw l-
akkumulazzjoni li ttellef il-funzjonijiet tal-
ħamrija u li tista’ twassal għal riskji 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew għall-
ambjent.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kawżi naturali huma esklużi, speċjalment minħabba l-fatt li f’bosta każijiet l-ispejjeż għall-
Istati Membri u l-ekonomija konċernata ma jkunux jistgħu jiġu kalkulati, jew il-pjan ta’ 
azzjoni ma jkunx ġie propost.
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Wieħed għandu jikkonsidra biss id-danni lill-funzjonijiet tal-ħamrija, li jistgħu jwasslu għal 
riskji sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent, li bihom l-awtoritajiet kompetenti 
ta’ l-Istati Membri permezz ta’ l-implimentazzjoni, ma jkollhomx għalfejn jinvolvu ruħhom b’danni relatati 
mal-ħamrija bla bżonn

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 353
Artikolu 9

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment tal-konnessjoni ta’ kawżalità għall-eżistenza ta’ perikolu għall-
bniedem/ambjent huwa importanti, sabiex il-każijiet problematiċi jiġu kkunsidrati u wieħed 
ikun jista’ jieħu l-miżuri xierqa.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 354
Artikolu 9

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

1. Għall-finijiet ta’ preservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri xierqa u proporzjonati biex 
jillimitaw it-tqegħid ta' sustanzi perikolużi 
fuq il-ħamrija jew l-introduzzjoni tagħhom 
fiha, b’mod intenzjonat jew mhux 
intenzjonat, ħlief għal dawk li jiġu 
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naturali ta' karattru eċċezzjonali, inevitabbli 
u mhux reżistibbli, sabiex jevitaw l-
akkumulazzjoni li ttelleff il-funzjonijiet tal-
ħamrija jew twassal għal riskji sinifikanti 
għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent.

ddepożitati mill-arja u dawk ikkawżati minn 
fenomeni naturali ta' karattru eċċezzjonali, 
inevitabbli u mhux reżistibbli, sabiex jevitaw 
l-akkumulazzjoni li taffettwa l-funzjonijiet 
eżistenti tal-ħamrija bil-għan li jsir użu 
minnhom bħalissa u fil-ġejjieni jew 
twassal għal riskji sinifikanti għas-saħħa tal-
bniedem jew għall-ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approwċ li ttieħed b’rabta ma’ l-effetti ta’ l-introduzzjoni ta’ sustanzi perikolużi għandu 
jkun immirat lejn l-użu li jsir mill-ħamrija, u għandu josserva l-prinċipju tal-proporzjonalità.

L-attivitajiet awtorizzati mil-leġiżlazzjoni ta’ l-UE jew minn dik nazzjonali, li diġà jissodisfaw 
l-obbligazzjoni b’rabta mal-prevenzjoni tal-kontaminazzjoni tal-ħamrija f’konformità mar-
rekwiżiti legali rilevanti, m’għandhomx ikunu suġġetti għar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva.

Għandu jkun skansat l-irduppjar ta’ skemi regolatorji mingħajr ebda valur miżjud għall-
protezzjoni tal-ħamrija!

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 355
Artikolu 9

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Leġiżlazzjonijiet eżistenti dwar l-arja ta’ sikwit ma jiġux infurzati sew u l-esklużjoni tat-
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tniġġis ikkawżat mid-depożizzjoni ta’ l-arja m’hijiex iġġustifikata.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Emenda 356
Artikolu 9

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

Għall-finijiet tal-preservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri xierqa u proporzjonati biex 
jipprevienu t-tqegħid ta' sustanzi perikolużi 
fuq il-ħamrija jew l-introduzzjoni tagħhom 
fiha, b’mod intenzjonat jew mhux 
intenzjonat, ħlief għal dawk ikkawżati minn 
fenomeni naturali ta' karattru eċċezzjonali, 
inevitabbli u mhux reżistibbli, sabiex jevitaw 
l-akkumulazzjoni li ttelleff il-funzjonijiet tal-
ħamrija jew twassal għal riskji sinifikanti 
għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Depożizzjonijiet atmosferiċi huma kawża kbira ta’ kontaminazzjoni mxerrda u għandhom jiġu 
pprevenuti wkoll. Għandhom jittieħdu miżuri ta’ prekawzjoni kontra effetti avversi sabiex 
ikun ipprevenut dak l-effett negattiv.

Emenda mressqa minn John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Emenda 357
Artikolu 9

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

Għall-finijiet tal-preservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri xierqa u proporzjonati biex 
jillimitaw it-tqegħid ta' sustanzi perikolużi 
fuq il-ħamrija jew l-introduzzjoni tagħhom 
fiha, b’mod intenzjonat jew mhux 
intenzjonat, ħlief:
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ħamrija jew twassal għal riskji sinifikanti 
għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent.

(a) għal dawk li jiġu ddepożitati mill-arja;
(b) dawk ikkawżati minn fenomeni naturali 
ta' karattru eċċezzjonali, inevitabbli u mhux 
reżistibbli, sabiex jevitaw l-akkumulazzjoni 
li ttelleff il-funzjonijiet tal-ħamrija jew 
twassal għal riskji sinifikanti għas-saħħa tal-
bniedem jew għall-ambjent;
(c) dawk li għandhom sehem fit-trattament 
jew fit-titjib tal-ħamrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu jeħtieġ li jiġi ristrutturat għal fehim aħjar iżda li jiġi komplut ukoll. Bħala 
eżempju, l-ossidu tal-kalċju jew il-ġir huwa kklassifikat bħala sustanza irritanti, madankollu 
l-ġir jintuża sabiex jitranġa l-pH (potenzjal ta’ l-Idroġenu) tal-ħamrija biex tittejjeb il-fertilità 
tagħha, imbagħad għandu sehem fit-trattament u fit-titjib tal-ħamrija.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 358
Artikolu 9, paragrafu 1 a (ġdid)

Miżuri għall-prevenzjoni tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija adottati minn 
proċeduri ta’ approvazzjoni tal-Komunità 
jew nazzjonali li jippruvaw jiksbu l-
protezzjoni tal-ħamrija, jitqiesu bħala 
miżuri ta’ prekawzjoni f’konformità ma’ l-
Artikolu 9, il-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approwċ li ttieħed b’rabta ma’ l-effetti ta’ l-introduzzjoni ta’ sustanzi perikolużi għandu 
jkun immirat lejn l-użu li jsir mill-ħamrija, u għandu josserva l-prinċipju tal-proporzjonalità.

L-attivitajiet awtorizzati mil-leġiżlazzjoni ta’ l-UE jew minn dik  nazzjonali, li diġà 
jissodisfaw l-obbligazzjoni b’rabta mal-prevenzjoni tal-kontaminazzjoni tal-ħamrija 
f’konformità mar-rekwiżiti legali rilevanti, m’għandhomx ikunu suġġetti għar-rekwiżiti ta’ din 
id-Direttiva.
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Għandu jkun skansat l-irduppjar ta’ skemi regolatorji mingħajr ebda valur miżjud għall-
protezzjoni tal-ħamrija!

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 359
Artikolu 9, paragrafu 1 a (ġdid)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, il-
ħamrija kkontaminata tiġi rijabilitata taħt 
il-kunsiderazzjoni tal-prinċipji ta’ 
prekawzjoni, ta’ sostenibilità, ta’ tniġġiż u 
ta’ proporzjonalità.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Wieħed irid jagħmel distinzjoni bejn żewġ tipi ta’ kontaminazzjoni tal-ħamrija; dik ikkawżata 
minn attivitajiet industrijali u dik ikkawżata minn miżuri agrikoli. Filwaqt li normalment, il-
kontaminazzjoni kkawżata minn attivitajiet industrijali tista’ tiġi evitata, dik ikkawżata minn 
attivitajiet agrikoli tista’ tiġi biss limitata, sabiex din ma twassalx għal ħsarat fil-funzjonijiet 
tal-ħamrija, tas-saħħa u ta’ l-ambjent.

L-evalwazzjoni tal-ħtieġa ta’ dawn il-miżuri ta’ prekawzjoni għandha tiġi bbażata fuq 
evalwazzjoni tar-riskju ta’ l-attivitajiet li potenzjalment jistgħu jwasslu għall-kontaminazzjoni 
tal-ħamrija.

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 360
Artikolu 9, paragrafu 1 a (ġdid)

Faċilitajiet approvati skond id-direttivi
- 96/61/KE tal-Kunsill ta’ l-24 ta’ 
Settembru 1996 dwar il-prevenzjoni 
integrata u t-trażżin tat-tniġġis fl-ambjent1,
- 2006/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-5 ta’ April 2006 dwar l-iskart2

kif ukoll id-direttiva derivanti tagħhom 
(speċjalment direttiva nru. 1999/31/KE 
dwar siti għar-rimi ta’ l-iskart),
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- 2006/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-15 ta’ Marzu 20063 dwar l-
immaniġġjar ta’ l-iskart mill-industrija tal-
minerali
jiġu implimentati permezz ta’ konformità 
mal-proċedura ta’ approvazzjoni għal 
miżuri addattati għall-prevenzjoni tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija skond l-
obbligu ta’ prekawzjoni f’paragrafu 1.
_________________
1 ĠU L 257 ta’ 10.10.1996, p. 26. L-aħħar 
emendat permezz tar-regolament (KE) Nru. 
166/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1).
2 ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9. 
3 ĠU L 102, 11. 4. 2006, p. 15.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hekk kif diġà stabbilit skond il-liġi ta’ l-UE, li tinkludi relevanza għall-protezzjoni tal-
ħamrija, attivitajiet approvati m’għandhomx jiġu abboliti permezz tad-direttiva ta’ qafas il-
ġdida dwar il-protezzjoni tal-ħamrija, iżda għandhom ikunu kompletament kunsidrati.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber and Thomas Ulmer

Emenda 361
Artikolu 9, paragrafu 1 a (ġdid)

Għal dawk l-annessi li jaqaw taħt direttiva 
nru. 96/61/KE, Artikolu 9 paragrafu 1 ma 
japplikax, sakemm dawn l-annessi 
jkollhom ir-rekwiżiti tad-direttivi nru. 
96/61/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’Artikolu 9 paragrafu 3 il-kjarifika ta’ l-abbozz introduttiva għandu jerġa’ jaċċetta li, skond 
l-annessi li hemm inklużi fir-regolament tad-Direttiva ta’ l-IPPC 96/61/KE, ir-rekwiżiti 
f’Artikolu 9 paragrafu 1 tad-direttiva ta’ qafas dawr il-konservazzjoni tal-ħamrija jiġu 
sodisfatti, jekk l-anness jikkorrespondi mar-regolamenti statutarji tad-Direttiva ta’ l-IPPC.
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Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Guido Sacconi

Emenda 362
L-Artikolu 9, paragrafu 1 a (ġdid)

Għall-finijiet tal-preservazzjoni tal-
funzjonijiet u tal-kundizzjonijiet tal-
ħamrija meħtieġa sabiex tkun żgurata l-
protezzjoni ta’ l-ambjent u ta’ saħħet il-
bniedem, ta’ attivitajiet ekonomiċi 
sostenibbli, tas-sikurezza ta’ l-ikel, ta’ 
livelli ta’ kwalità għolja u/jew ta’ prodotti u 
ta’ sistemi ta’ produzzjoni ċċertifikati tal-
biedja, l-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri xierqa sabiex: 
(a) jippromwovu prattiki xierqa u 
sostenibbli għall-immaniġġjar ta’ l-artijiet;
(b) inaqqsu perikli ta’ kontaminazzjoni fil-
ħamrija tal-biedja u tal-foresti;
(c) jintegraw u jaġġornaw il-leġiżlazzjoni u 
l-politiki;
(d) jippromwovu kampanji speċifiċi ta’ l-
immonitorjar fi ħdan oqsma piloti li 
jirrappreżentaw sistemi speċifiċi tal-
ħamrija u ta’ produzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi miżuri ta’  prevenzjoni għandhom jitfissru b’mod ġenerali sabiex ikunu ppreservati l-
funzjonijiet tal-ħamrija. 

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Emenda 363
Artikolu 9, paragrafu 1 a (ġdid)

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri 
xierqa sabiex jistabbilixxu ġerarkija ta’ 
miżuri għall-protezzjoni tal-ħamrija mit-
tniġġis, billi tingħata prijorità lill-
prevenzjoni.
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Mhux iktar tard minn [tliet snin wara d-
dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva], il-
Kummissjoni, f’konformità mal-proċedura 
regolatorja bl-iskrutinju li hemm referenza 
għaliha fl-Artikolu 19(3), għandha tadotta 
lista ta’ prijorità ta’ sustanzi perikolużi fuq 
il-ħamrija jew fiha li huma suġġetti li 
jkollhom proprjetajiet persistenti u 
bijokumulattivi u tossiċi jew proprjetajiet 
persistenti ħafna u bijokumulattivi ħafna, 
għandhom impatti negattivi irreversibbli 
jew għall-futur imbiegħed jew iġibu 
diżordni f’funzjonijiet endokrinali.  Valuri 
Ewropej ta’ referenza bbażati fuq 
evalwazzjoni tar-riskji għal dawn is-
sustanzi għandhom ikunu stabbiliti 
f’konformità mal-proċedura mfissra fl-
Artikolu 18(2). 

en

Emenda mressqa minnHartmut Nassauer

Emenda 364
Artikolu 10

Artikolu 10
Inventarju ta' siti kontaminati

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

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu inventarju nazzjonali 
ta' siti kontaminati, minn hawn 'il 
quddiem "l-inventarju". L-

imħassar



AM\685116MT.doc 15/147 PE 392.343v02-00

MT

inventarju għandu jiġi ppubblikat 
u rivedut talanqas darba kull 
ħames snin.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kapitolu III ikopri s-suġġett tal-kontaminazzjoni tal-ħamrija. Din hija ta’ natura lokali  u 
tirrekjedi miżuri xierqa u proporzjonali, li għandhom ikunu addattati għat-tip ta’ 
kontaminazzjoni u għat-tip ta’ ħamrija. Għalhekk, skond il-prinċipju ta’ sussidjarjetà, l-Istati 
Membri għandhom jadottaw il-miżuri xierqa, kemm għall-kontaminazzjoni kif ukoll għar-
restawr tal-ħamrija. Ara l-proposta għall-Artikolu 9 (ġdid).

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 365
Artikolu 10, titlu

Inventarju ta' siti kontaminati Strateġija għall-identifikazzjoni ta' siti 
kontaminati

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mod kif inhu miktub dan it-titlu jfisser l-għan b’mod iktar preċiż.

Emenda mressqa minn Jutta Haug + Richard Seeber

Emenda 366
Artikolu 10, Titlu

Inventarju ta' siti kontaminati Identifikazzjoni u tranġar ta' siti 
storikament kontaminati

Or. de

Ġustifikazzjoni

B’kuntrast ma’ Artikolu 9, dan l-Artikolu għandu jirreferi biss għal siti kkontaminati u 
żdingati, jiġifieri kontaminazzjoni storika tal-ħamrija.

L-Istati Membri għandhom jidentifikaw u jagħmlu inventarju ta’ dawn is-siti u skond Artikolu
13 għandhom jiġu wkoll imtejba. B’hekk il-kriterji skond Artikolu 14 fil-proposta tad-
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Direttiva jkunu jistgħu jiġu miżjuda. 

Barra minn hekk, l-Istati Membri jkollhom jinnominaw awtorita kompetenti.

Emenda mressqa minn Jutta Haug

Emenda 367
Artikolu 10, paragrafu 1

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

1. Tagħrif eżistenti rigward danni 
konsiderevoli għall-funzjoni tal-ħamrija 
bħala riżultat ta’ attivitajiet ikkawżati mill-
bniedem, attivitajiet li jikkontaminaw il-
ħamrija, tiġi ikkonsidrata mill-awtoritajiet 
kompetenti maħturin mill-Istati Membri 
sabiex jistabilixxu miżuri xierqa, jekk ikun 
jidher li hemm xi riskji għas-saħħa tal-
bniedem jew għall-ambjent.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jagħtu pariri dwar l-esperjenzi tagħhom sa issa, sabiex il-
Kummissjoni tkun tista’ tidentifika l-attivitajiet li jikkontaminaw kif ukoll l-oqsma relevanti 
b’potenzjal ta’ attivitajiet ta’ kontaminazzjoni.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 368
Artikolu 10, paragrafu 1

1. L-Istati Membri, skond il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 11, għandhom 
jidentifikaw dawk is-siti fit-territorju 
nazzjonali tagħhom li jkun fihom il-
preżenza, ikkawżata mill-bniedem, ta' 

1. L-Istati Membri għandhom jidentifikaw 
dawk is-siti orfni ikkontaminati fit-territorju 
nazzjonali tagħhom.
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sustanzi perikolużi f'livell tali li Stati 
Membri jqisuh li jirrappreżenta riskji 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew 
għall-ambjent, minn hawn 'il quddiem "siti 
kontaminati".

Dak ir-riskju għandu jiġi evalwat bil-
kunsiderazzjoni ta' l-użu kurrenti ta' l-art u 
dak approvat għall-ġejjieni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni ta’ l-emenda mressqa minn Haug + Seeber, Artikolu 10, titlu. 

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

Emenda 369
Artikolu 10, paragrafu 1

1. L-Istati Membri, skond il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 11, għandhom 
jidentifikaw dawk is-siti fit-territorju 
nazzjonali tagħhom li jkun fihom il-
preżenza, ikkawżata mill-bniedem, ta' 
sustanzi perikolużi f'livell tali li Stati 
Membri jqisuh li jirrappreżenta riskji
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew 
għall-ambjent, minn hawn 'il quddiem "siti 
kontaminati".

1. Tagħrif eżistenti rigward danni 
konsiderevoli għall-funzjoni tal-ħamrija 
bħala riżultat ta’ attivitajiet li 
jikkontaminaw il-ħamrija kkawżati mill-
bniedem, jiġi kkonsidrat mill-awtoritajiet 
kompetenti maħturin mill-Istati Membri 
sabiex jistabilixxu miżuri xierqa, jekk ikun 
jidher li minn dawn is-siti hemm xi riskji 
għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent.

Dak ir-riskju għandu jiġi evalwat bil-
kunsiderazzjoni ta' l-użu kurrenti ta' l-art u 
dak approvat għall-ġejjieni.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jagħtu pariri dwar l-esperjenzi tagħhom sa issa, sabiex il-
Kummissjoni tkun tista’ tidentifika, l-attivitajiet li jikkontaminaw jew l-oqsma relevanti 
b’potenzjal ta’ attivitajiet ta’ kontaminazzjoni.

Bħala kriterju ta’ klassifikazzjoni, għandu jingħata talanqas ċertu tagħrif dwar ir-riskji. L-
ammont ta’ konċentrazzjoni ta’ sustanzi tossiċi f’numru ta’ siti potenzjalment kontaminati
tidher li mhi se twassal imkien. (Ulmer + Jeggle)

Bl-identifikazzjoni ta’ attivitajiet li jniġġsu jew ta’ żoni kontaminati, għandu jkun hemm 
evidenza ta’ danni sinifikanti fil-funzjoni partikolari tal-ħamrija kif ukoll tar- riskji. L-
ammont ta’ konċentrazzjoni ta’ sustanzi tossiċi tidher li mhi se twassal imkien. L-
evalwazzjoni tar-riskji għandha tiġi assenjata f’Artikolu 11. Barra minn hekk, il-qasam tar-
regolamenti tad-Direttiva 2004/35/KE dwar ir-responsabbiltà ambjentali għandu jiġi espress 
fid-Direttiva tal-qafas tal-ħamrija. (Sommer/Liese)

L-Istati Membri għandhom jagħtu pariri lill-Kummisjoni dwar l-esperjenzi tagħhom sa issa, 
sabiex hi tkun tista’ tidentifika l-attivitajiet li jikkontaminaw kif ukoll l-oqsma relevanti 
b’potenzjal ta’ attivitajiet ta’ kontaminazzjoni. Hawnhekk wieħed ma jridx jibbaża biss fuq “l-
azzjonijiet b’sustanzi tossiċi ikkawżati tal-bniedem”, peress li normalment jkunu diġà saru
testijiet dettaljati u awtorizzati fuq l-art u fuq is-siti. Bħala kriterju ta’ klassifikazzjoni, 
għandha tingħata talanqas evidenza tad-danni tal-funzjoni partikolari tal-ħamrija jew tal-
perikli.  (Weisgerber + Ulmer)

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Emenda 370
Artikolu 10, paragrafu 1

1. L-Istati Membri, skond il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 11, għandhom 
jidentifikaw dawk is-siti fit-territorju 
nazzjonali tagħhom li jkun fihom il-
preżenza, ikkawżata mill-bniedem, ta' 
sustanzi perikolużi f'livell tali li Stati 
Membri jqisuh li jirrappreżenta riskji
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew 
għall-ambjent, minn hawn 'il quddiem "siti 
kontaminati".

1. L-Istati Membri għandhom jidentifikaw 
dawk is-siti kontaminati fit-territorju 
nazzjonali tagħhom. 

Dak ir-riskju għandu jiġi evalwat bil-
kunsiderazzjoni ta’ l-użu kurrenti ta' l-art u 
dak approvat għall-ġejjieni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-emenda tirristruttura d-dispożizzjonijiet sabiex jikkorrispondu għall-prattika tas-soltu billi 
jiġu amalgamati l-Artikoli 10 u 11 u billi d-definizzjoni tittieħed fl-Art. 2. Qegħdin jissaħħu d-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 11 dwar il-kalendarju għall-evalwazzjoni tar-riskji fuq is-sit u 
żdiedet miżura addizzjonali għal 10 snin wara l-iskadenza ta’ l-implimentazzjoni.

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 371
Artikolu 10, paragrafu 1

1. L-Istati Membri, skond il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 11, għandhom 
jidentifikaw dawk is-siti fit-territorju 
nazzjonali tagħhom li jkun fihom il-
preżenza, ikkawżata mill-bniedem, ta' 
sustanzi perikolużi f'livell tali li Stati 
Membri jqisuh li jirrappreżenta riskji 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew 
għall-ambjent, minn hawn 'il quddiem "siti 
kontaminati".

1. L-Istati Membri għandhom jidentifikaw 
dawk is-siti kontaminati fit-territorju 
nazzjonali tagħhom.  

Dak ir-riskju għandu jiġi evalwat bil-
kunsiderazzjoni ta’ l-użu kurrenti ta' l-art u 
dak approvat għall-ġejjieni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ġiet inkluża fl-Artikolu 2.

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 372
Artikolu 10, subparagrafu 1

1. L-Istati Membri, skond il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 11, għandhom 
jidentifikaw dawk is-siti fit-territorju 
nazzjonali tagħhom li jkun fihom il-
preżenza, ikkawżata mill-bniedem, ta' 
sustanzi perikolużi f'livell tali li Stati 
Membri jqisuh li jirrappreżenta riskji 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew għall-

1. L-Istati Membri, skond il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 11, għandhom 
jidentifikaw dawk iż-żoni fit-territorju 
nazzjonali tagħhom li jkun fihom il-
preżenza, ikkawżata mill-bniedem, ta' 
sustanzi perikolużi b’mod u manjiera li Stati 
Membri bid-diskrezzjoni tagħhom iqisu li 
jirrappreżenta riskji sinifikanti għas-saħħa 
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ambjent, minn hawn 'il quddiem "siti 
kontaminati".

tal-bniedem jew għall-ambjent, minn hawn 
'il quddiem “siti kontaminati”.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-periklu tas-sustanzi jiġi kkunsidrat, fatturi u ċirkostanzi oħra, barra l-
konċentrazzjoni, bħal per eżempju l-espożizzjoni, għandhom jiġu ikkunsidrati. 

B’hekk għall-konsistenza t-terminu “siti” jinbidel, ladarba dan it-terminu qiegħed jirreferi 
għal żoni relevanti, li jistgħu jagħmlu parti minn post/ħabitat.

Emenda mressqa minn Anders Wijkman

Emenda 373
Artikolu 10, paragrafu 1

1. L-Istati Membri, skond il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 11, għandhom 
jidentifikaw dawk is-siti fit-territorju 
nazzjonali tagħhom li jkun fihom il-
preżenza, ikkawżata mill-bniedem, ta' 
sustanzi perikolużi f'livell tali li Stati 
Membri jqisuh li jirrappreżenta riskji
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew 
għall-ambjent, minn hawn 'il quddiem "siti 
kontaminati".

1. L-Istati Membri għandhom jidentifikaw 
dawk is-siti kontaminati fit-territorju 
nazzjonali tagħhom. 

Dak ir-riskju għandu jiġi evalwat bil-
kunsiderazzjoni ta’ l-użu kurrenti ta' l-art u 
dak approvat għall-ġejjieni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tirristruttura d-dispożizzjonijiet sabiex jikkorrispondu għall-prattika tas-soltu billi 
jiġu amalgamati l-Artikoli 10 u 11 u billi d-definizzjoni tittieħed fl-Art. 2. Qegħdin jissaħħu d-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 11 dwar il-kalendarju għall-evalwazzjoni tar-riskji fuq is-sit u 
żdiedet miżura addizzjonali għal 10 snin wara l-iskadenza ta’ l-implimentazzjoni.

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 374
Artikolu 10, paragrafu 1
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1. L-Istati Membri, skond il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 11, għandhom 
jidentifikaw dawk is-siti fit-territorju 
nazzjonali tagħhom li jkun fihom il-
preżenza, ikkawżata mill-bniedem, ta' 
sustanzi perikolużi f'livell tali li Stati 
Membri jqisuh li jirrappreżenta riskji 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew 
għall-ambjent, minn hawn 'il quddiem "siti 
kontaminati".

1. L-Istati Membri, skond il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 11, għandhom jiżguraw 
li jiġu identifikati s-siti kontaminati fit-
territorju tagħhom. 

Dak ir-riskju għandu jiġi evalwat bil-
kunsiderazzjoni ta’ l-użu kurrenti ta' l-art u 
dak approvat għall-ġejjieni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ladarba d-definizzjoni ta’ “siti kontaminati” qiegħda tingħata fl-Artikolu 2, parti mit-test 
hija żejda hawnhekk. 

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 375
Artikolu 10, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. L-Istati Membri, skond il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 11, għandhom 
jidentifikaw dawk is-siti fit-territorju 
nazzjonali tagħhom li jkun fihom il-
preżenza, ikkawżata mill-bniedem, ta' 
sustanzi perikolużi f'livell tali li Stati 
Membri jqisuh li jirrappreżenta riskji 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew għall-
ambjent, minn hawn 'il quddiem "siti 
kontaminati".

1. Fl-assenza ta’ sistema nazzjonali għall-
kontroll tat-tniġġis u ta’ awtorizzazzjoni 
għal negozji operattivi u ta’ inventarju 
nazzjonali ta’ żoni b'potenzjal li jiġu 
kontaminati u ta’ żoni mniġġsin li ġew 
abbandunati, l-Istati Membri, skond il-
proċedura stabbilita fl-Artikolu 11, 
għandhom jidentifikaw dawk is-siti fit-
territorju nazzjonali tagħhom li jkun fihom 
il-preżenza kkonfermata, ikkawżata mill-
bniedem, ta' sustanzi perikolużi f'livell tali li 
Stati Membri jqisuhom li jippreżentaw riskju 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew għall-
ambjent, minn hawn 'il quddiem "siti 
kontaminati".

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’xi Stati Membri sistemi għall-kontroll u ta’ awtorizzazzjoni diġà ġew implimentati u jaħdmu 



PE 392.343v02-00 22/147 AM\685116MT.doc

MT

sew, u għaldaqstant m’hemmx il-ħtieġa li jsiru xogħol doppju u xogħlijiet amministrattivi 
mhux neċessarji. Hija ħaġa importanti wkoll li jkunu inkoraġġiti r-riabilitazzjoni  volontarja 
u l-iskambju ta’ informazzjoni, filwaqt li l-istigma assoċjata ma’ l-idea  ta’ “sit kontaminat” 
titħalla għal każijiet fejn ma ssirx riabilitazzjoni fi żmien raġonevoli.

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi u Katerina Batzeli

Emenda 376
Artikolu 10, paragrafu 1

1. L-Istati Membri, skond il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 11, għandhom 
jidentifikaw dawk is-siti fit-territorju 
nazzjonali tagħhom li jkun fihom il-
preżenza, ikkawżata mill-bniedem, ta' 
sustanzi perikolużi f'livell tali li Stati 
Membri jqisuh li jirrappreżenta riskji 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew għall-
ambjent, minn hawn 'il quddiem "siti 
kontaminati".

1. L-Istati Membri, skond il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 11, għandhom 
jidentifikaw dawk is-siti fit-territorju 
nazzjonali tagħhom li jkun fihom il-
preżenza, b’konsegwenza ta’ l-attivitajiet 
tal-bniedem, ta' sustanzi perikolużi f'livell 
tali li Stati Membri jqisuh li jirrappreżenta 
riskji sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew 
għall-ambjent, minn hawn 'il quddiem "siti 
kontaminati".

Dak ir-riskju għandu jiġi evalwat bil-
kunsiderazzjoni ta' l-użu kurrenti ta' l-art u
dak approvat għall-ġejjieni.

Dak ir-riskju għandu jiġi evalwat bil-
kunsiderazzjoni ta' l-użu kurrenti ta' l-art jew
dak approvat għall-ġejjieni.

Or. el

Ġustifikazzjoni

a) M’hemmx għalfejn tiġi verifikata l-preżenza ta’ sustanzi perikolużi permezz ta’ 
reġistrazzjoni. Dan jista’ jirriżulta minn użu ta’ sit, per eżempju meta jkunu qiegħdin isiru 
xogħolijiet ta’ żebgħa. Din it-tip ta’ reġistrazzjoni tieħu l-ħin u tiswa’ l-flus. Jekk ċerti 
riżultati jintlaħqu mill-ewwel, l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħtu evalwazzjoni mingħajt 
reġistrazzjoni eżatta.

b) Il-kwalità tal-ħamrija m’għandiex tirrifletti bilfors l-użu kurrenti u dak ġejjieni ta’ l-art. 
Possibiliment din tista’ tkun tapplika biss għall-użu ġejjieni. It-terminu “u” jista’ jwassal għal 
ambigwità.

Emenda mressqa minn Françoise Grossetête

Emenda 377
Artikolu 10, paragrafu 1, subparagrafu 1
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1. L-Istati Membri, skond il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 11, għandhom 
jidentifikaw dawk is-siti fit-territorju 
nazzjonali tagħhom li jkun fihom il-
preżenza, ikkawżata mill-bniedem, ta' 
sustanzi perikolużi f'livell tali li Stati 
Membri jqisuh li jirrappreżenta riskji 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew għall-
ambjent, minn hawn 'il quddiem "siti 
kontaminati".

1. L-Istati Membri, skond il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 11, għandhom 
jidentifikaw dawk is-siti fit-territorju 
nazzjonali tagħhom li jkun fihom il-
preżenza, ikkawżata mill-bniedem, ta' 
sustanzi perikolużi u b’hekk l-Istati Membri 
jqisu li din il-preżenza twassal għal riskji 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew għall-
ambjent, minn hawn 'il quddiem "siti 
kontaminati".

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Approċċ mibni fuq ir-riskji għandu jkun adottat skond il-politika tal-ħamrija.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni + Anders 
Wijkman

Emenda 378
Artikolu 10, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-Istati 
Membri għandhom:
(a) jistabbilixxu valuri ta’ referenza għal 
livelli ta’ konċentrazzjoni ta’ sustanzi 
perikolużi li għalihom hemm raġunijiet 
biżżejjed sabiex wieħed jemmen li jistgħu 
jippreżentaw riskju sinifikanti għal saħħet 
il-bniedem jew għall-ambjent;
(b) fi żmien ħames snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni], ikunu identifikaw il-lok 
millinqas tas-siti fejn qegħdin iseħħu jew 
seħħew fl-imgħoddi l-attivitajiet b’potenzjal 
li jniġġsu l-ħamrija referuti fl-Anness II . 
L-identifikazzjoni għandha tiġi riveduta 
f’intervalli regolari;
(c) ikejlu l-livelli ta’ konċentrazzjoni ta’ 
sustanzi perikolużi fis-siti identifikati 
f’konformità mal-punt (b);
(d) iwettqu evalwazzjoni tar-riskji fuq is-sit, 
fuq is-siti fejn il-livelli ta’ konċentrazzjoni 
jaqbżu l-valuri ta’ referenza stabbiliti fil-
punt (a) f’konformità mal-kalendarju li 
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ġej: 
(i) fi żmien ħames snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni], millinqas għal 10% tas-siti 
identifikati;
(ii) fi żmien għaxar snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni], millinqas għal 40% tas-siti 
identifikati;
(iii) fi żmien 15-il sena minn [id-data tat-
traspożizzjoni], millinqas għal 80% tas-siti;
(iv) fi żmien 20 sena minn [id-data tat-
traspożizzjoni], għas-siti li jifdal.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Breyer a.o., l-Artikolu 10, paragrafu 1.

Emenda mressqa minn by Richard Seeber

Emenda 379
Artikolu 10, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Għal skopijiet ta’ identifikazzjoni u 
tranġar ta’ siti storikament kontaminati, l-
Istati Membri jistgħu jikkonsidraw:
a) il-ħtieġa ta’ l-identifikazzjoni u t-tranġar
hija fir-rigward tar-riskju għas-saħħa tal-
bniedem u għall-ambjent
b) il-prijoritizzazzjoni u t-tfassil ta’ skeda
skond ir-risjki għas-saħħa tal-bniedem u 
ta’ l-ambjent,
ċ) il-miri għal tranġar b’kunsiderazzjoni
għall-użu kurrenti ta’ l-art u dak approvat 
għall-ġejjieni,
d) l-użu ta’ kapital, mogħti mill-awtoritajiet
li huma responsabbli mid-deċiżjonijiet tal-
baġit ta’ l-Istati Membri skond il-proċeduri 
nazzjonali tagħhom

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Haug + Seeber, Artikolu 10, titlu.

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 380
Artikolu 10, paragrafu 2

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

2. Il-lok tas-siti kontaminati u r-riżultati ta’ 
l-investigazzjonijiet tal-ħamrija fuq is-siti 
kontaminati għandhom jiġu ppubblikati. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jaġġornaw l-informazzjoni li jkollhom dwar 
siti kontaminati fuq il-bażi ta’ 
informazzjoni li titwassal lilhom jew li tiġi 
ġġenerata f’isimhom. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’bosta Stati Membri l-kompetenza ta’ leġiżlar  dwar il-ħamrija taqa’ fi ħdan ir-
responsabiltà tar-reġjuni milli ta’ l-awtorità nazzjonali.  Għaldaqstant, it-twaqqif ta’ l-
inventarju ta’ siti kontaminati għandu jsir fuq livell xieraq. Barra minn hekk, sabiex id-
dejtabejż tkun effettiva, għandha tiġi aġġornata b’mod kostanti. 

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Emenda 381
Artikolu 10, paragrafu 2

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

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
inventarju nazzjonali ta' siti kontaminati, 
minn hawn 'il quddiem "l-inventarju". L-
inventarju għandu jiġi ppubblikat u rivedut 
millinqas darba kull ħames snin, b’mod 
partikolari sabiex ikunu inklużi siti 
kontaminati ġodda li jkunu ġew identifikati 
u sabiex ikunu esklużi siti li jkunu ġew 
riabilitati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Breyer a.o., l-Artikolu 10, paragrafu 1.

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

Emenda 382
Artikolu 10, paragrafu 2

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

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
inventarji nazzjonali jew reġjonali ta' siti 
kontaminati, minn hawn 'il quddiem 
"inventarju". L-inventarji għandhom jiġu
ppubblikati u, meta jkun hemm il-bżonn 
jiġu aġġornati darba kull ħames snin. L-
Istati Membri jagħtu parir, skond il-
proċedura f’Artikolu 17, dwar is- “siti 
kontaminati” fit-territorju nazzjonali 
tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-drittijiet ta’ pubblikazzjoni huma regolati b’mod adegwat fid-Direttiva 2003/35/KE. 
Pubblikazzjoni ġenerali ta’ l-inventarju ta’ żoni potenzjalment kontaminati li jinsabu fi stat 
ta’ emerġenza ma tkun ta’ l-ebda benefiċċju għall-ambjent.

Ladarba l-inventarju adegwat huwa kontinwament aġġornat u addattat għal-livell ta’ 
preparazzjoni u għarfien, reviżjoni regolari twassal għal spiża sinfikanti u għal xogħol 
doppju li jista’ jiġi evitat. 

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 383
Artikolu 10, paragrafu 2

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

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
inventarju nazzjonali jew reġjonali ta' żoni fi 
bżonn ta’ tranġar, fuq livelli nazzjonali, 
reġjonali jew lokali. L-inventarju għandu 
jiġi aġġornat talanqas darba kull ħames 
snin.

Żoni li ma għadhomx ta’ riskju sinifikanti 
għas-saħħa tal-bniedem jew ta’ l-ambjent 
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għandhom jiġu mħassra mill-inventarju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Wieħed irid jikkonsidra l-istrutturi federali. Minflok reviżjoni estensiva għandu jsir 
aġġornament li jqum inqas.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 384
Artikolu 10, paragrafu 2

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

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
inventarju nazzjonali ta' siti kontaminati, 
minn hawn 'il quddiem "l-inventarju". L-
inventarju għandu jkun aċċessibbli u jiġi 
aġġornat millinqas darba kull ħames snin, 
għalkemm is-siti għandhom jitneħħew mill-
inventarju mill-iktar fis possibbli wara li 
jiġu riabilitati. F’ċirkostanzi fejn il-persuna 
responsabbli jkollha r-rieda li tirriabilita sit 
fi żmien raġonevoli li huwa aċċettabbli 
għall-awtorità kompetenti, is-sit ma 
jitniżżilx fuq l-inventarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Prodi, l-Artikolu 10, paragrafu 1, 
subparagrafu 1.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 385
Artikolu 10, paragrafu 2

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

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
inventarju nazzjonali ta' siti kontaminati, 
identifikati bħala storikament kontaminati. 
L-inventarju għandu jiġi ppubblikat u 
rivedut talanqas darba kull ħames snin.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Haug + Seeber, Artikolu 10, titlu.

Emenda mressqa minn Alexandru-Ioan Morţun

Emenda 386
Artikolu 10, paragrafu 2

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

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
inventarju nazzjonali ta' siti kontaminati, 
minn hawn 'il quddiem "l-inventarju". Fil-
kumpilazzjoni ta’ l-inventarju, l-Istati 
Membri jistgħu jużaw id-dejta u l-
informazzjoni diġà disponibbli fuq livell 
nazzjonali. L-inventarju għandu jiġi 
ppubblikat u rivedut millinqas darba kull 
ħames snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jitħallew jużaw id-dejta u l-informazzjoni diġà miġburin.

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 387
Artikolu 10, paragrafu 2

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

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
inventarju nazzjonali ta' siti kontaminati, 
minn hawn 'il quddiem "l-inventarju". L-
inventarju għandu jiġi aġġornat millinqas 
darba kull ħames snin. Il-Kummissjoni 
għandha tagħmlu disponibbli għall-
pubbliku permezz ta’ l-Internet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Diġà jeżistu inventarji f’bosta Stati Membri. L-irħas u l-iktar mod faċli sabiex l-inventarji 
jkunu disponibbli għall-pubbliku huwa li jitqiegħdu fuq l-Internet.
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Emenda mressqa minn Péter Olajos

Emenda 388
Artikolu 10, paragrafu 2

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

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

Or. en

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi u Katerina Batzeli

Emenda 389
Article 10, paragraph 2

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

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
inventarju nazzjonali ta' siti kontaminati, 
minn hawn 'il quddiem "l-inventarju". L-
inventarju għandu jiġi ppubblikat u 
aġġornat regolament.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni ta’ l-inventarju hija proċedura kontinwa, ladarba skond l-Artikoli 10-12 siti 
ġodda huma miżjuda kontinwament.

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 390
Artikolu 10, paragrafu 2

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

2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu inventarju 
nazzjonali ta' siti kontaminati, minn hawn 'il 
quddiem "l-inventarju", f’konformità mal-
proċedura stabbilita fl-Artikolu 11.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ġiet inkluża fl-Artikolu 2.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer + Jutta Haug

Emenda 391
Artikolu 10, paragrafu 2

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

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
inventarju nazzjonali jew reġjonali ta' siti 
kontaminati, minn hawn 'il quddiem 
"inventarju". L-inventarji għandhom jiġu
ppubblikati u, meta jkun hemm il-bżonn 
jiġu aġġornati darba kull ħames snin. L-
Istati Membri jagħtu parir skond proċedura 
f’Artikolu 17 dwar is-“siti kontaminati” fit-
territorju nazzjonali tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-drittijiet ta’ pubblikazzjoni huma regolati b’mod adegwat fid-Direttiva 2003/35/KE.
(Ulmer)

L-Istati Membri għandhom jagħtu pariri dwar l-esperjenzi tagħhom sa issa, sabiex hi tkun 
tista’ tidentifika l-attivitajiet li jikkontaminaw kif ukoll l-oqsma relevanti b’potenzjal ta’ 
attivitajiet ta’ kontaminazzjoni. (Haug)

Emenda mressqa minn Anders Wijkman

Emenda 392
Artikolu 10, paragrafu 2

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

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
inventarju nazzjonali ta' siti kontaminati, 
minn hawn 'il quddiem "l-inventarju". L-
inventarju għandu jiġi ppubblikat u rivedut 
millinqas darba kull ħames snin, b’mod 
partikolari sabiex ikunu inklużi siti 
kontaminati ġodda li jkunu ġew identifikati 
u sabiex ikunu esklużi siti li jkunu ġew 
riabilitati.



AM\685116MT.doc 31/147 PE 392.343v02-00

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tirristruttura d-dispożizzjonijiet sabiex jikkorrispondu għall-prattika tas-soltu billi 
jiġu amalgamati l-Artikoli 10 u 11 u billi d-definizzjoni tittieħed fl-Art. 2. Qegħdin jissaħħu d-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 11 dwar il-kalendarju għall-evalwazzjoni tar-riskji fuq is-sit u 
żdiedet miżura addizzjonali għal 10 snin wara l-iskadenza ta’ l-implimentazzjoni.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 393
Artikolu 10, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Kull Stat Membru jinnomina awtorità 
kompetenti għall-identifikazzjoni u għat-
tranġar ta’ siti orfni kontaminati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-Emenda mressqa minn Haug + Seeber, Artikolu 10, titlu.

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 394
Artikolu 10, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. L-inventarju għandu jiġi ppubblikat u 
rivedut millinqas darba kull ħames snin.

Or. en

Emenda mressqa minn Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio u Umberto 
Guidoni + Richard Seeber + Hartmut Nassauer

Emenda 395
Artikolu 11

Artikolu 11
Il-proċedura ta' l-identifikazzjoni

1. Kull Stat Membru għandu jinnomina 
awtorità kompetenti biex tkun responsabbli 

tħassar

  
1 ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26.
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għall-identifikazzjoni tas-siti kontaminati.
2. Fi żmien ħames snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni], l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom ikunu laħqu identifikaw il-lok 
talanqas ta' dawk is-siti li fihom ikunu qed 
isseħħu jew ikun seħħew fl-imgħoddi l-
attivitajiet li potenzjalment iniġġsu l-
ħamrija msemmija fl-Anness II.
Għal dawk il-finijiet, l-attivitajiet 
imsemmija fil-punt 2 ta' l-Anness II 
għandhom jitqiesu indipendentement mal-
livelli ta' limitu speċifikati fl-Anness I tad-
Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE1, ħlief għall-
attivitajiet imwettqa minn mikroimpriżi, kif 
definiti fil-punt 3 ta' l-Artikolu 2 ta' l-Aness
għar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE1, u dawk li jirrigwardaw it-
trobbija tal-bhejjem.
L-identifikazzjoni għandha tiġi riveduta 
kull tant żmien.
3. F'konformità ma' l-iskeda li ġejja, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom ikejlu l-
livelli ta' konċentrazzjoni ta' sustanzi 
perikolużi fis-siti identifikati skond il-
paragrafu 2, u fejn il-livelli jkunu tali li 
jista' jkun hemm raġunijiet sostanzjali 
għall-fehma li jkunu jirrappreżentaw riskju 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew 
għall-ambjent, għandha ssir evalwazzjoni 
tar-riskju fil-post rigward dawk is-siti:
(a) fi żmien ħames snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni], għal talanqas 10% tas-siti;
(b) fi żmien 15-il sena minn [id-data tat-
traspożizzjoni], għal talanqas 60% tas-siti;
(c) fi żmien 25 sena minn [id-data tat-
traspożizzjoni], għall-bqija tas-siti.
_____________
1 ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26.
2 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.

Or. en

    
1 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.
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Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet ittieħdu fl-Artikolu 10. L-emenda għandha taqa’ jekk l-emenda mill-istess 
awturi għall-Artikolu 10 ma tiġix adottata. (Wijkman + Breyer a.o.)
Fit-termini tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà u tad-definizzjoni ta’ din il-proposta tad-Direttiva
bħala Direttiva ta’ l-oqsma, id-deċiżjoni ta’ kif għandhom jiġu identifikati siti kontaminati 
għandha tittieħed fuq livell nazzjonali. B’mod speċjali, deċiżjonijiet meħuda dwar l-
identifikazzjoni ta’ kontaminazzjoni tal-ħamrija bbażati biss fuq analiżi ta’ l-istess ħamrija 
mhumiex meqjusa li għandhom skop.
Avviż: il-verżjoni lingwistika għandha nuqqasijiet żgħar. (Seeber)

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda mressqa minn Nassauer, il-Kapitolu III.

Emenda mressqa minn Jutta Haug

Emenda 396
Artikolu 11, titlu

Il-proċedura ta' l-identifikazzjoni Il-proċedura tal- ġbir, l-analiżi u l-
evalwazzjoni ta’ żoni potenzjalment 
kontaminati

Or. de

Ġustifikazzjoni

Waqt il-proċedura ta’ stima ta’ żoni kontaminati wieħed għandu jiffoka fuq l-evalwazzjoni 
tal-perikli minħabba konċentrazzjoni ta’ ammonti u analiżi ta’ żoni li jinsabu f’riskju.

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

Emenda 397
Artikolu 11, paragrafu 1

1. Kull Stat Membru għandu jinnomina 
awtorità kompetenti biex tkun responsabbli 
għall-identifikazzjoni tas-siti kontaminati.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fl-Istati Membri l-kuntratt għan-nomina ta’ l-awtoritajiet kompetenti għandu jkun inkluż b’mod iktar 
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sistematiku f’Artikolu 10. (Jeggle + Weisgerber/Ulmer)

In-nomina ta’ l-awtoritajiet kompetenti għandha tkun inkluża b’mod iktar sistematiku f’Artikolu 10. 
L-attivitajiet/siti mniżżla f’Anness II mhumiex adattati għat-tnaqqis konsiderevoli ta’ l-
ispejjeż. Waqt il-proċedura għall-identifikazzjoni ta’ siti kontaminati, ikun hemm 
evalwazzjoni tar-riskju, li bażikament tinkludi metodoloġija ta’ eżaminazzjoni u 
evalwazzjoni,ta’ l- ammonti regolari u frekwenti ta’ livelli eċċessivi ta’ sustanzi perikolużi fil-
ħamrija skond Artikolu 11 paragrafu 3 tal-proposta eżistenti tad-Direttiva. 
(Weisgerber/Ulmer)

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 398
Artikolu 11, paragrafu 1

1. Kull Stat Membru għandu jinnomina 
awtorità kompetenti biex tkun responsabbli
għall-identifikazzjoni tas-siti kontaminati.

1. Stati Membri għandhom jinnominaw l-
awtoritajiet kompetenti biex ikunu 
responsabbli mill-identifikazzjoni kemm tas-
siti b’potenzjal li jiġu kontaminati kif ukoll 
tas-siti kontaminati u mill-immaniġġjar tal-
lista u ta’ l-inventarju rrelatati. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija responsabiltà ta’ l-Istati Membri li jiddeċiedu liema awtorità hija l-iktar waħda xierqa 
sabiex tidentifika siti b’potenzjal li jiġu kontaminati u timmaniġġja l-lista u l-inventarju.

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 399
Artikolu 11, paragrafu 1

1. Kull Stat Membru għandu jinnomina
awtorità kompetenti biex tkun responsabbli
għall-identifikazzjoni tas-siti kontaminati.

1. Kull Stat Membru għandu jinnomina
awtoritajiet kompetenti biex ikunu
responsabbli mill-identifikazzjoni tas-siti 
kontaminati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’bosta Stati Membri, il-kompetenza ta’ leġiżlar dwar il-ħamrija taqa’ fi ħdan ir-
responsabiltà ta’ awtoritajiet reġjonali differenti. M’hemm ebda ħtieġa li tinħoloq awtorità 
ġdida għall-identifikazzjoni ta’ siti kontaminati. 
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Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 400
Artikolu 11, paragrafu 1

1. Kull Stat Membru għandu jinnomina 
awtorità kompetenti biex tkun responsabbli 
għall-identifikazzjoni tas-siti kontaminati.

1. Kull Stat Membru għandu jinnomina 
awtorità jew awtoritajiet kompetenti biex 
tkun responsabbli għall-identifikazzjoni tas-
siti kontaminati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Wieħed għandu jikkonsidra l-istrutturi federali.

Emenda mressqa minn Amalia Sartori

Emenda 401
Artikolu 11, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. L-Istati Membri għandhom jibbażaw l-
evalwazzjoni tar-riskji, li s-sustanzi fuq il-
ħamrija jew fiha joħolqu għal saħħet il-
bniedem jew għall-ambjent, fuq il-
metodoloġiji li jqisu l-kundizzjonijiet kollha 
li ġejjin:  
• il-konċentrazzjoni tas-sustanza 
perikoluża,
• il-preżenza kkonfermata ta’ rotta jew 
mogħdija li permezz tagħha s-sustanza 
perikoluża tista’ tilħaq lil xi ħadd jew lil xi 
ħaġa li tista’ tikkawżalu jew tikkawżalha xi 
ħsara u 
• il-preżenza kkonfermata ta’ entità 
ekoloġika esposta għal stimulu, li tista’ 
ssirilha ħsara; entitajiet ekoloġiċi esposti 
għal stimulu jinkludu ilmijiet ikkontrollati, 
organiżmi ħajjin jew proprjetà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm aħna nappoġġjaw l-għanijiet ta’ l-emenda 62, li huma marbutin  ma’ dan is-
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suġġett, minflok id-definizzjoni ta’ art kontaminata f’riskju u l-iskansar ta’ rekwiżiti 
preskrittivi għall-identifikazzjoni ta’ siti kontaminati aħna nippreferu t-terminoloġija 
pollutant-mogħdija-entità ekoloġika esposta għal stimulu, minħabba li hija iktar preċiża mill-
għan ta’ ‘conċentrazzjoni ta’ sustanza’ u  l-‘livell ta’ espożizzjoni’.   Din id-definizzjoni l-
ġdida ta’ ħamrija kontaminata hija bbażata fuq ir-riskju. Sit fejn ikun hemm preżenza 
kkonfermata ta’ sustanza perikoluża mhux neċessarjament jippreżenta riskju għal saħħet il-
bniedem u għall-ambjent jekk ma jkun hemm ebda mogħdija għat-tniġġis sabiex jilħaq lill-
entità ekoloġika esposta għal stimulu.

Emenda mressqa minnAnja Weisgerber and Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle

Emenda 402
Artikolu 11, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. L-Istati Membri jagħtu pariri skond 
proċedura f’Artikolu 17 dwar metodoloġija
ta’ eżaminazzjoni u ta’ ewalwazzjoni li 
jużaw huma stess sabiex jaslu għal 
evalwazzjoni tar-riskju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond l-intenzjoni tad-Direttiva tal-qafas tal-ħamrija, hawnhekk il-bażi hija dwar l-iskambju 
ta’ informazzjoni ta’ l-Istati Membri. Hawnhekk l-esperjenzi li għexu ċerti Stati Membri waqt 
it-trattament ta’ siti kontaminati jistgħu jiġu użati b’benefiċċju għal Stati Membri oħra.
(Weisgerber/Ulmer)

Hawnhekk kollox hu bbażat fuq l-iskambju ta’ informazzjoni ta’ l-Istati Membri. (Jeggle)

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

Emenda 403
Artikolu 11, paragrafu 2

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

imħassar

  
1 ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26.
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imgħoddi l-attivitajiet li 
potenzjalment iniġġsu l-ħamrija 
msemmija fl-Anness II.
Għal dawk il-finijiet, l-attivitajiet 
imsemmija fil-punt 2 ta' l-
Anness II għandhom jitqiesu 
indipendentement mal-livelli ta' 
limitu speċifikati fl-Anness I tad-
Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE 1 , 
ħlief għall-attivitajiet imwettqa 
minn mikroimpriżi, kif definiti fil-
punt 3 ta' l-Artikolu 2 ta' l-Aness 
għar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni2003/361/KE 1 , u 
dawk li jirrigwardaw it-trobbija 
tal-bhejjem.
L-identifikazzjoni għandha tiġi 
riveduta kull tant żmien.

____________
1 ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26.
2 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-Emenda mressqa minn Weisgerber/Ulmer Emenda, Artikolu 11, 
paragrafu 1. 

L-inkarigu għall-Istati Membri għan-nomina ta’ l-awtoritajiet kompetenti għandha tkun 
inkluża f’Artikolu 10. (Jeggle)

L-annessi għall-prevenzjoni u t-trażżin tat-tniġġiż ta’ l-ambjent (annessi ta’ l-IPPC) 
m’għandhom għall-ebda raġuni jiġu ikkunsidrati globalment bħala siti potenzjalment 
kontaminati. Barra minn hekk ir-reġistrazzjoni ta’ attivitajiet li potenzjalment iniġġżu l-
ħamrija għandha tiġi limitata għal żoni potenzjalment kontaminati/attivitajiet li jniġġżu. 
Anness II tal-proposta tad-Direttiva jitħassar u minfloku jiġu applikati biss attivitajiet li 
għandhom potenzjal ta’ riskju. (Sommer/Liese)

    
1 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.



PE 392.343v02-00 38/147 AM\685116MT.doc

MT

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 404
Artikolu 11, paragrafu 2

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

2. Fi żmien sentejn minn [id-data tat-
traspożizzjoni], l-Istati Membri jiżviluppaw 
sistema sabiex jidentifikaw żoni 
kontaminati, taħt konsiderazzjoni ta’ dawn 
id-dispożizzjonijiet:

Għal dawk il-finijiet, l-attivitajiet 
imsemmija fil-punt 2 ta' l-
Anness II għandhom jitqiesu 
indipendentement mal-livelli ta' 
limitu speċifikati fl-Anness I tad-
Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE 1 , 
ħlief għall-attivitajiet imwettqa 
minn mikroimpriżi, kif definiti fil-
punt 3 ta' l-Artikolu 2 ta' l-Aness 
għar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni2003/361/KE 2 , u 
dawk li jirrigwardaw it-trobbija tal-
bhejjem.
L-identifikazzjoni għandha tiġi 
riveduta kull tant żmien.

a) jiġi preżentat ħjiel dwar l-eżistenza ta’ 
żoni kontaminati, l-awtoritajiet kompetenti 
jieħdu l-miżuri xierqa sabiex jiġu 
determinati dawk iż-żoni suspettati li huma 
kontaminati. 

____________________
1 ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26.
2 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.

b) Għal dan l-iskop ċerti kriterji konkreti, 
bħal dejta miġbura, jiġu permessi mill-Istai 
Membri. Bl-għajnuna ta’ dawn il-kriterji 
jiġi stabbilit jekk ikunx hemm żona 
kontaminata jew le. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-identifikazzjoni skematika ta’ żoni suspettati minħabba f’attivitajiet perikolużi, indipendenti 
minn suspetti konkreti, indipendenti ukoll minn mekkaniżmi installati għall-protezzjoni, mhix 
se ssolvi l-problemi attwali. Il-proċedura għall-identifikazzjoni ta’ żoni kontaminati għandha 
tiġi marbuta mas-suppożizzjoni ta’ suspetti ta’ riskju, sabiex tinstab soluzzjoni adegwata 

  
1 ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26.
2 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.
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għall-problema u relatata mal-problema.

Emenda mressqa minn Holger Krahmer

Emenda 405
Artikolu 11, paragrafu 2

2. Fi żmien ħames snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni], l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom ikunu 
laħqu identifikaw il-lok talanqas
ta' dawk is-siti li fihom ikunu qed 
isseħħu jew ikun seħħew fl-
imgħoddi l-attivitajiet li 
potenzjalment iniġġsu l-ħamrija 
msemmija fl-Anness II.
Għal dawk il-finijiet, l-attivitajiet 
imsemmija fil-punt 2 ta' l-
Anness II għandhom jitqiesu 
indipendentement mal-livelli ta' 
limitu speċifikati fl-Anness I tad-
Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE 1 , 
ħlief għall-attivitajiet imwettqa 
minn mikroimpriżi, kif definiti fil-
punt 3 ta' l-Artikolu 2 ta' l-Aness 
għar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni2003/361/KE 2 , u 
dawk li jirrigwardaw it-trobbija 
tal-bhejjem.

2. Fi żmien sentejn minn [id-data tat-
traspożizzjoni], l-Istati Membri jintroduċu 
sistema ta’ identifikazzjoni tas-siti, li 
tinkludi l-punti li jmiss:

a) irid jiġi kkunsidrat tagħrif dwar l-
eżistenza ta’ materjali perikolużi fil-
ħamrija jew fl-ilmijiet tal-pjan.

b) irid jiġi eżaminat kemm huwa possibbli 
it-tqegħid fuq, kif ukoll l-introduzzjoni fil-
ħamrija ta’ materjali perikolużi, li jistgħu
jwasslu għall-kontaminazzjoni tal-ħamrjia
u li jippreżentaw riskju għas-saħħa tal-
bniedem u għall-ambjent, fejn ikunu 
kkunsidrati wkoll il-fatturi kollha rilevanti, 
kif ukoll dawk l-attivitajiet imsemmija fid-

  
1 ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26.
2 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.
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dettal f’anness II, u

ċ) f’każ ta’ bżonn, jiġi ukoll eżaminat jekk 
din il-konċentrazzjoni mhix  għolja tant li 
jkunu jeżistu każiijiet adegwati fejn iridu 
jiġu aċċettati livelli, li huma ta’ riskju 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew 
għall-ambjent; u fl-istess ħin wieħed 
għandu joqgħod attent għall-użu 
awtorizzat, kemm fil-preżent kif ukoll fil-
futur. 

L-identifikazzjoni għandha tiġi riveduta kull 
tant żmien.

____________________
1 ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26.
2 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.

L-identifikazzjoni għandha tiġi riveduta kull 
tant żmien. Analiżi uffiċjali skond dan ir-
Regolament tista’ tkun biss iggwidata u
reveduta, jekk ikun hemm restrizzjonijiet 
konsiderevoli fuq il-funzjoni tal-ħamrija
għal dawn is-siti. L-Istati Membri jew l-
awtoritajiet kompetenti jġorru l-ispejjeż 
għal din l-analiżi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Obbligazzjoni ġenerali dwar din l-analiżi twassal għal spiża finanzjarja u amministrattiva 
għolja. Għalhekk, il-fatt li l-analiżi ssir biss f’każ fejn hemm kawża konkreta jagħmel sens.

Emenda mressqa minn Jutta Haug

Emenda 406
Artikolu 11, paragrafu 2

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

2. Fi żmien ħames snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni], l-awtoritajiet kompetenti ta’ 
l-Istati Membri għandhom ikunu laħqu 
identifikaw is-siti fejn abbondanza 
sostanzjali ta’ sustanzi perikolużi fuq 
perjodu twil għandha ġiet evitata u fejn 
metodoloġiji partikolari ta’ operat, 
kultivazzjoni jew ta’ proċedura jew 
interferenzi minn intrapriżi konvenzjonali 

  
1 ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26.
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Għal dawk il-finijiet, l-attivitajiet 
imsemmija fil-punt 2 ta' l-Anness II 
għandhom jitqiesu indipendentement 
mal-livelli ta' limitu speċifikati fl-
Anness I tad-Direttiva tal-
Kunsill 96/61/KE1, ħlief għall-attivitajiet 
imwettqa minn mikroimpriżi, kif definiti 
fil-punt 3 ta' l-Artikolu 2 ta' l-Aness 
għar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni2003/361/KE 1 , u dawk li 
jirrigwardaw it-trobbija tal-bhejjem.
L-identifikazzjoni għandha tiġi riveduta 
kull tant żmien.

ma jiddubitawx li jkun hemm kontenut 
insinifikanti ta’ dawn it-tip ta’ sustanzi fil-
ħamrija.

____________
1 ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26.
2 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Waqt il-proċedura għall-identifikazzjoni ta’ żoni kontaminati, wieħed għandu jikkonċentra 
fuq evalwazzjoni ta’ riskju permezz ta’ konċentrazzjoni ta’ ammonti u analiżi fuq żoni f’riskju.

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi u Katerina Batzeli

Emenda 407
Article 11, paragraph 2

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

2. Fi żmien ħames snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni], l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom ikunu laħqu identifikaw il-lok, li 
jirrikjedi analiżi ulterjuri tal-kwalità tal-
ħamrija fuq il-bażi ta’ l-inventarju msemmi
fl-Anness II ta’ attivitajiet li jkunu qed 
iseħħu jew ikunu seħħew fl-imgħoddi.

Or. el

    
1 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.
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Ġustifikazzjoni

Huwa verament diffiċli li jintlaħaq ftehim dwar kontenut preċiż ta’ l-inventarju fl-Anness II. 
It-termini u kondizzjonijiet għas-sit huma differenti ħafna f’kull Stat Membru, u l-kontenut ta’ 
l-inventarju jagħti prova ta’ dan. Madanakollu, d-deskrizzjoni ta’ attivitajiet differenti tista’ 
tiġi interpretata b’mod differenti u ambigwu. Barra minn hekk hawn ħafna attivitajiet li 
jikkontaminaw il-ħamrija li mhumiex imniżżla fl-inventarju. L-unika soluzzjoni prattika 
tinstab jekk l-inventarju jintuża bħala l-bażi ta’ siti “suspettati”.

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 408
Artikolu 11, paragrafu 2, is-sottoparagrafi 1 u 2

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

2. Fi żmien tliet snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni], l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom ikunu laħqu fasslu strateġija 
sabiex jidentifikaw siti kontaminati; din l-
istrateġija għandha tinkludi lista ta’
attivitajiet li qegħdin jitwettqu jew li twettqu 
fl-imgħoddi, li għandhom potenzjal għoli li 
jikkawżaw it-tniġġis tal-ħamrija; millinqas 
l-attivitajiet ta’ riskju għoli b’mod ġenwin 
fl-Anness II għandhom ikunu inklużi f’din 
il-lista.

Għal dawk il-finijiet, l-attivitajiet 
imsemmija fil-punt 2 ta' l-Anness II 
għandhom jitqiesu indipendentement mal-
livelli ta' limitu speċifikati fl-Anness I tad-
Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE1, ħlief għall-
attivitajiet imwettqa minn mikroimpriżi, kif 
definiti fil-punt 3 ta' l-Artikolu 2 ta' l-Aness
għar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE2, u dawk li jirrigwardaw it-
trobbija tal-bhejjem.
_______________
1 ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26.
2 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-attivitajiet reali ta’ riskju għoli ta’ l-Anness II jinkludu l-punti 1, 2, 8 u 9.
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Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 409
Artikolu 11, paragrafu 2, subparagrafu 1

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-lista preċiża ta’ siti potenzjalment kontaminati għandha tiġi garantita. Klassifikazzjoni ta’ 
ċerti Annessi, bħal IPPC, li skond il-liġi ta’ l-UE jissodisfaw l-kondizzjonijiet tal-ħarsien tal-
ħamrija, bħala ħamrija li tista’ tkun kontaminata, għandha tkun evalwata bħala negattiva.

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 410
Artikolu 11, paragrafu 2, subparagrafu 2

Għal dawk il-finijiet, l-attivitajiet 
imsemmija fil-punt 2 ta' l-Anness II 
għandhom jitqiesu indipendentement mal-
livelli ta' limitu speċifikati fl-Anness I tad-
Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE1, ħlief għall-
attivitajiet imwettqa minn mikroimpriżi, kif 
definiti fil-punt 3 ta' l-Artikolu 2 ta' l-Aness 
għar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni2003/361/KE2, u dawk li 
jirrigwardaw it-trobbija tal-bhejjem.

Stati, fejn l-attivitajiet approvati jseħħu 
skond id-Direttiva 96/61/KE dwar il-
prevenzjoni integrata tal-kontaminazzjoni 
ta’ l-ambjent, u d-Direttiva 2006/12/KE 
dwar l-iskart, kif ukoll id-Direttivi 
sekondarji tagħhom (b’mod speċjali d-
Direttiva 99/31/KE dwar ir-rimi ta’ l-iskart) 
u 2006/21/KE dwar l-ġestjoni ta’ l-iskart
minn industriji li jipproduċu minerali, 
mhumiex inklużi fl-inventarju.

Bl-istess mod, huma kkonsidrati attivitajiet 
minn mikroimpriżi, skond Artikolu 2, 
paragrafu 3 ta’ l-Anness tar-
rakkomandazzjoni 2003/361/KE tal-
Kummissjoni, kif ukoll dawk li 
jirrigwardaw it-trobbija tal-bhejjem.
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2 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.



PE 392.343v02-00 44/147 AM\685116MT.doc

MT

L-identifikazzjoni għandha tiġi riveduta kull 
tant żmien.

____________________
1 ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26.
2 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.

L-identifikazzjoni għandha tiġi riveduta kull 
tant żmien.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-lista preċiża ta’ siti potenzjalment kontaminati għandha tiġi garantita. Klassifikazzjoni ta’ 
ċerti Annessi, bħal IPPC, li skond il-liġi ta’ l-UE jissodisfaw l-kondizzjonijiet tal-ħarsien tal-
ħamrija, bħala ħamrija li tista’ tkun kontaminata, għandha tkun evalwata bħala negattiva.

Emenda mressqa minn Péter Olajos

Emenda 411
Artikolu 11, paragrafu 2, subparagrafu 3

L-identifikazzjoni għandha tiġi riveduta kull 
tant żmien.

L-identifikazzjoni għandha tiġi aġġornata
kull tant żmien.

en

Emenda mressqa minn Holger Krahmer

Emenda 412
Artikolu 11, paragrafu 3

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

(a) fi żmien ħames snin minn [id-data 
tat-traspożizzjoni], għal talanqas 10% tas-

Imħassar
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siti;
(b) fi żmien 15-il sena minn [id-data 
tat-traspożizzjoni], għal talanqas 60% tas-
siti;
(ċ) fi żmien 25 sena minn [id-data tat-
traspożizzjoni], għall-bqija tas-siti

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-obbligu għal kejl globali ta’ mudell fiss jipprepara lill-partijiet konċernati għal spiża 
eċċessiva. Mingħajr din l-ispiża jiġi rikonoxxut il-benefiċċju ta’ dan jista’ jkollu fuq l-ambjent.

Emenda mressqa minn Françoise Grossetête

Emenda 413
Article 11, paragraph 3

3. F'konformità ma' l-iskeda li ġejja, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom ikejlu l-
livelli ta' konċentrazzjoni ta' sustanzi 
perikolużi fis-siti identifikati skond il-
paragrafu 2, u fejn il-livelli jkunu tali li 
jista' jkun hemm raġunijiet sostanzjali 
għall-fehma li jkunu jirrappreżentaw riskju 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew 
għall-ambjent, għandha ssir evalwazzjoni 
tar-riskju fil-post rigward dawk is-siti.
(a) fi żmien ħames snin minn [id-data 
tat-traspożizzjoni], għal talanqas 10% tas-
siti;
(b) fi żmien 15-il sena minn [id-data 
tat-traspożizzjoni], għal talanqas 60% tas-
siti;
(c) fi żmien 25 sena minn [id-data tat-
traspożizzjoni], għall-bqija tas-siti

3. F’konformità mal-paragrafu 2 dwar is-
siti elenkati, l-awtoritajiet kompetenti 
jipproċedu għal evalwazzjoni ta’ riskji 
sabiex jivverifikaw li l-kontaminazzjoni tal-
ħamrija hija kumpatibbli ma’ l-użu ta’ l-
istess ħamrija, mingħajr ma jkun hemm l-
ebda riskju għas-saħħa tal-bniedem jew 
għall-ambjent. Meta dan kollu jkun 
neċessarju, jitkejjel il-livell ta’ 
konċentrazzjoni tas-sustanzi.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hija r-responsabbiltà ta’ l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali li jagħtu prijorità jew lis-setturi 
industrijali jew lil min iniġġes skond il-kondizzjonijiet lokali. L-istabbiliment ta’ persentaġġi 
ma jagħtix kontribut għal approċċ mibni fuq ir-riskji. Barra minn hekk, jekk wieħed 
jikkonsidra n-numru ta’ azzjonijiet meħtieġa, huwa importanti li tiġi stabbilita skeda 
realistika u operattiva.

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 414
Artikolu 11, paragrafu 3

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

[id-data tat-traspożizzjoni], 
għal talanqas 10% tas-siti;

(b) fi żmien 15-il sena minn [id-
data tat-traspożizzjoni], għal 
talanqas 60% tas-siti;

(c) fi żmien 25 sena minn [id-
data tat-traspożizzjoni], 
għall-bqija tas-siti

3. F’żoni fejn hemm preżenza ta’ sustanzi 
perikolużi b’mod u manjiera, li jista' jkun 
hemm raġunijiet sostanzjali għall-fehma li 
jkunu jirrappreżentaw riskju sinifikanti għas-
saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent, hemm 
bżonn li ssir evalwazzjoni tar-riskju
b’kunsiderazzjoni għall-użu fil-preżent u 
dak approvat għall-ġejjieni.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura għall-identifikazzjoni ta’ żoni kontaminati tinsab f’Artikolu 10. Skeda fissa, kif 
imniżżla f’Artikolu 11 paragrafu 3 mhix adegwata. Il-proċedura trid tħalli lill-Istati Membri 
jiddeċiedu liema huma l-prioritajiet, fuq liema aspetti jridu jiffokaw l-aktar kif ukoll liema 
sustanzi u valuri f’liema kriterju għal reġjun partikolari huma l-iżjed adegwati.

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

Emenda 415
Artikolu 11, paragrafu 3

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

[id-data tat-traspożizzjoni], 
għal talanqas 10% tas-siti;

(b) fi żmien 15-il sena minn [id-
data tat-traspożizzjoni], għal 
talanqas 60% tas-siti;

(c) fi żmien 25 sena minn [id-
data tat-traspożizzjoni], 
għall-bqija tas-siti

3. Skond Artikolu 10, l-awtoritajiet 
kompetenti jagħmlu stima ta’ żoni 
speċjalment fejn għanhom x’jaqsmu t-tip u 
l-livell ta’ konċentrazzjoni tas-sustanzi 
perikolużi, kif ukoll il-possibbiltà tat-tixrid 
tagħhom fl-ambjent u l-assorbiment 
tagħhom mill-bniedem, annimali u pjanti 
skond il-proċedura imsemmi f’Artikolu 
11a.

Għall-istima tal-kundizzjonijiet ta’ riskju
wieħed għandu jikkonsidra l-użu fil-preżent 
tas-siti u dak approvat għall-ġejjieni.
Sakemm il-livelli jkunu tali li jista' jkun 
hemm raġunijiet sostanzjali għall-fehma li 
jkunu jirrappreżentaw riskju sinifikanti għas-
saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent l-
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awtorità kompetenti għandha tagħmel xi 
arranġamenti għall-evalwazzjoni tar-riskju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-identifikazzjoni ta’ siti kontaminati, preferibbilment għandha ssir evalwazzjoni tar-
riskju skond Artikolu 11 paragrafu 3 tal-proposta tad-Direttiva. F’Artikolu 10, id-Direttiva
dwar ir-responsabbiltà ambjentali (Direttiva 2004/35/KE) trid tiġi aċċettata kelma b’kelma, 
sabiex jiġi mfisser il-qasam tar-regolament tagħha. Waqt l-analiżi ta’ siti, id-differenza bejn 
min iniġġes u sid l-art għanha ssir iżjed evidenti. Minn dak li esperjenzaw il-Ġermaniżi, linji 
gwida għat-trattament ta’ siti kontaminati jwasslu għal spejjeż konsiderevoli. (Sommer/Liese)

Fil-proċedura għall-identifikazzjoni ta’ siti kontaminati preferibbilment għandha ssir 
evalwazzjoni tar-riskju  permezz ta’ eżaminazzjoni u stima regolari u frekwenti ta’ ammonti 
ta’ kontenut perikoluż żejjed fil-ħamrija skond Artikolu 11 paragrafu 3 fil-proposta tad-
Direttiva. (Jeggle)

In-nomina ta’ awtoritajiet kompetenti għanha tkun spjegata aħjar f’Artikolu 10. L-
attivitajiet/siti mniżżla f’Anness II mhumiex adattati għat-tnaqqis konsiderevoli ta’ l-ispejjeż. 
Waqt il-proċedura għall-identifikazzjoni ta’ siti kontaminati, ikun hemm preferibbilment 
evalwazzjoni tar-riskju, li bażikament tinkludi metodoloġiji ta’ eżaminazzjoni u stima, ta’ l-
ammonti regolari u frekwenti ta’ livelli eċċessivi ta’ sustanzi perikolużi fil-ħamrija skond 
Artikolu 11 paragrafu 3 tal-proposta eżistenti tad-Direttiva. (Weisgerber/Ulmer)

Emenda mressqa minn Jutta Haug

Emenda 416
Artikolu 11, paragrafu 3

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

(a) fi żmien ħames snin minn 

3. Sakemm ma jkun hemm l-ebda sejbiet 
sinifikanti ta’ tniġġis attwali, l-awtoritajiet 
kompetenti jew terzi persuni approvati li 
jesploraw l-ammonti għall-identifikazzjoni 
ta’ livelli ta’ konċentrazzjoni ta’ sustanzi 
perikolużi skond il-paragrafu 1 u 
jistabilixxu siti limitati għall-
identifikazzjoni ta’ sustanzi perikolużi. 
Għal żoni fejn il-livelli jkunu tali li jista' 
jkun hemm raġunijiet sostanzjali għall-
fehma li jkunu jirrappreżentaw riskju 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew għall-
ambjent, għandha ssir analiżi dettaljata
b’evalwazzjoni tar-riskju b’kunsiderazzjoni
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[id-data tat-traspożizzjoni], 
għal talanqas 10% tas-siti;

(b) fi żmien 15-il sena minn [id-
data tat-traspożizzjoni], għal 
talanqas 60% tas-siti;

(c) fi żmien 25 sena minn [id-
data tat-traspożizzjoni], 
għall-bqija tas-siti

għall-użu kurrenti u dak approvat għall-
ġejjieni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Waqt il-proċedura ta’ stima ta’ żoni kontaminati wieħed għandu jiffoka fuq l-evalwazzjoni 
tal-perikli minħabba konċentrazzjoni ta’ ammonti u analiżi ta’ żoni li jinsabu f’riskju.

Waqt il-proċedura ta’ identifikazzjoni ta’ żoni kontaminati, wieħed għandu jikkonċentra fuq l-
evalwazzjoni tar-riskju minħabba f’livell ta’ konċentrazzjoni permezz ta’ reġistrazzjonijiet u
analiżi ta’ żoni f’riskju.

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi u Katerina Batzeli

Emenda 417
Article 11, paragraph 3, parti introduttiva

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

3. F'konformità ma' l-iskeda li ġejja, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom
jidentifikaw is-siti skond il-paragrafu 2; jekk
il-livelli ta’ sustanzi perikolużi jkunu tali li 
jista' jkun hemm raġunijiet sostanzjali għall-
fehma li jkunu jirrappreżentaw riskju 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew għall-
ambjent, għandha ssir evalwazzjoni tar-
riskju adegwata rigward dawk is-siti :

Or. el
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Ġustifikazzjoni

Il-kejl obbligatorju ta’ konċentrazzjoni ta’ sustanzi perikolużi għal siti li possibilment huma 
kontaminati jieħu l-ħin u jiswa l-flus. Għalhekk spezzjoni jew kontroll ta’ l-arkivju uffiċjali 
rigward l-attivitajiet jistgħu jkunu biżżejjed sabiex jiġi stabbilit illi sit huwa kontaminat. B’din 
l-emenda tingħata ċerta flessibilità lill-Istati Membri sabiex jiddeċiedu huma liema huma s-
siti li possibilment huma kontaminati u sabiex jaraw li ċerti livelli adegwati skond ir-riskji 
għas-saħħa u għall-ambjent jintlaħqu.

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels,

Emenda 418
Artikolu 11, paragrafu 3, il-parti introduttiva

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

3. F'konformità mal-kalendarju li ġej, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw 
li jsiru investigazzjonijiet tal-ħamrija f’siti 
fejn qegħdin iseħħu jew seħħew l-
attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 2, bil-
għan li jkun ivverifikat jekk is-sit investigat 
għandux ikun ikkwalifikat bħala sit 
kontaminat: 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xogħol ta’ l-awtoritajiet kompetenti huwa li jiżguraw li jsiru l-investigazzjonijiet, iżda 
mhux neċessarjament iwettquhom huma stess. 

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 419
Artikolu 11, paragrafu 3, il-parti introduttiva

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

3. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
l-kriterji u l-proċeduri għall-investigazzjoni 
tas-siti identifikati skond il-paragrafu 2 
sabiex isir kontroll għall-preżenza ta’ 
kontaminazzjoni potenzjali u sabiex ikun 
iddeterminat jekk għandhiex issir analiżi 
tar-riskji speċifika għas-sit. Il-kriterji 
msemmija hawnfuq għandhom jinkludu 
wkoll evalwazzjoni dwar jekk il-
kontaminazzjoni potenzjali tal-ħamrija 
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tar-riskju fil-post rigward dawk is-siti: tippreżentax xi riskju li l-livelli tal-kwalità 
għal korpi ta’ l-ilma ma jkunux jistgħu jiġu 
ssodisfati kif tesiġi d-Direttiva 2000/60/KE 
u d-Direttiva 2006/118/KE.
Stati Membri għandhom jidentifikaw 
entitajiet pubbliċi jew privati, inklużi 
proprjetarji ta’ siti jew dawk li jagħmlu użu 
minnhom identifikati skond il-paragrafu 2, 
li huma responsabbli mit-twettiq ta’ 
investigazzjonijiet u ta’ evalwazzjoni 
rrelatata tar-riskji speċifika għas-sit b’rabta 
mal-ħamrija kif referut fl-ewwel 
sottoparagrafu.  L-Istati Membri 
għandhom jiddeterminaw iż-żmien ta’ l-
azzjoni li għandha titwettaq minn dawn l-
entitajiet, inklużi l-proċeduri għat-
trasmissjoni tar-riżultati lill-awtoritajiet 
kompetenti, sabiex ikun irrispettat il-
kalendarju li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jidentifikaw il-kriterji u l-proċeduri rrelatati ma’ l-
investigazzjonijiet u ma’ l-evalwazzjoni tar-riskji u ż-żmien ta’ l-azzjoni meħtieġ sabiex ikun 
irrispettat il-kalendarju pprovdut mid-Direttiva. 

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 420
Artikolu 11, paragrafu 3, il-parti introduttiva

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

3. F'konformità mal-kalendarju li ġej, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw 
il-kejl jew ikejlu fuq spejjeż tan-niġġies il-
livelli ta' konċentrazzjoni ta' sustanzi 
perikolużi fis-siti identifikati skond il-
paragrafu 2, u fejn il-livelli jkunu tali li jista' 
jkun hemm raġunijiet sostanzjali għall-
fehma li jkunu jippreżentaw riskju 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew għall-
ambjent, għandha ssir evalwazzjoni tar-riskji 
fuq is-sit rigward dawk is-siti:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skond il-prinċipju li n-niġġies irid iħallas, l-ispiża tal-kejl trid titħallas min-niġġies.

Emenda mressqa minn Péter Olajos

Emenda 421
Artikolu 11, paragrafu 3

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

3. F'konformità mal-kalendarju li ġej, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw 
il-kejl tal-livelli ta' konċentrazzjoni ta'
sustanzi perikolużi fis-siti identifikati skond 
il-paragrafu 2, u fejn il-livelli jkunu tali li 
jista' jkun hemm raġunijiet sostanzjali għall-
fehma li jkunu jippreżentaw riskju 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew għall-
ambjent, għandha ssir evalwazzjoni tar-riskji 
fuq is-sit rigward dawk is-siti fuq spejjeż 
tan-niġġies:

(a) fi żmien ħames snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni], għal talanqas 10% tas-siti;

(a) fi żmien ħames snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni], millinqas għal 10% tas-siti 
potenzjali;

(b) fi żmien 15-il sena minn [id-data tat-
traspożizzjoni], għal talanqas 60% tas-siti;

(b) fi żmien 15-il sena minn [id-data tat-
traspożizzjoni], millinqas għal 60% tas-siti 
potenzjali;

(c) fi żmien 25 sena minn [id-data tat-
traspożizzjoni], għall-bqija tas-siti.

(c) fi żmien 25 sena minn [id-data tat-
traspożizzjoni], għall-bqija tas-siti.

Or. en

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer +Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + Peter Liese

Emenda 422
Artikolu 11, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Bi proċedura skond Artikolu 17, l-Istati 
Membri jagħtu tagħrif dwar il-metodoloġiji
ta’ eżaminazzjoni u ta’ stima introdotti 
minnhom għall-evalwazzjoni tar-riskju.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Hawn hu trattat skambju ta’ tagħrif min-naħa ta’ l-Istati Membri. (Ulmer + Jeggle)

Waqt il-proċedura għall-identifikazzjoni ta’ żoni kontaminati, wieħed għandu jikkonċentra 
fuq l-evalwazzjoni tar-riskju permezz tal-konċentrazzjoni ta’ ammonti u ta’ analiżi ta’ żoni 
f’riskju. (Haug)

Skond l-intenzjoni tad-Direttiva ta’ qafas tal-ħamrija, hawnhekk l-argument huwa dwar 
skambju ta’ tagħrif min-naħa ta’ l-Istati Membri.

Hawnhekk l-esperjenza ta’ ’l fuq minn 25 sena tal-Ġermaniżi u l-għarfien tagħhom dwar it-
trattament ta’ siti kontaminati jistgħu jiġu użati b’benefiċċju għal Stati Membri oħra. Barra 
minn hekk, l-oqsma relevanti fil-Ġermanja jistgħu jkunu ta’ gwida għar-reġistrazzjoni fi Stati 
Membri oħra. (Liese)

Emenda mressqa minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 423
Artikolu 11, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu reġistru ta’ siti mniġġsin 
identifikati f’konformità mal-paragrafi 2 u 
3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu skansati r-riskji għal saħħet il-bniedem u sabiex tkun iggarantita t-trasparenza 
tas-Suq. L-Istati Membri għandhom jinkludu l-informazzjoni meħtieġa f’dan l-Artikolu 
f’reġistru.

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

Emenda 424
Artikolu 11 a (ġdid)

Artikolu 11a
Lista ta’ prinċipji konsisteni ta’ 

evalwazzjoni.
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L-Istati Membri jieħdu ħsieb li, permezz ta’ 
assessjar orjentat lejn ir-riskju ta’ siti 
kontaminati, wieħed irid jinkludi talanqas
ir-riskji minħabba kuntatt dirett tal-
bniedem, minħabba danni fil-kwalità ta’ l-
ikel u ta’ l-għalf u minħabba danni fil-
kwalità ta’ l-ilmijiet.
a) Riskji minħabba kuntatt dirett tal-
bniedem jiġu assessjati fuq bażi ta’ stima 
xierqa ta’ livell ta’ espożizzjoni u fuq bażi 
xjentifika rikonoxxuta tal-livelli tossiċi 
kkawżati mill-bniedem.
b) Riskji minħabba danni fil-kwalità ta’ l-
ikel u ta’ l-għalf jiġu assessjati fuq bażi ta’ 
speċifikazzjonijiet għall-ikel fir-Regolament
(KE) Nru. 1881/2006 tal-Kummissjoni fid-
19 ta’ Diċembru 2006 u għall-għalf fid-
Direttiva 2002/32/KE.
ċ) Riskji minħabba danni fil-kwalità ta’ l-
ilmijiet jiġu assessjati fuq bażi tat-
terminita’ referenza tad-Direttiva
2000/60/KE 

2. Fuq il-bażi tal-prinċipji ta’ evalwazzjoni 
msemmija f’paragrafu 1, l-Istati Membri 
jistabbilixxu dejta relatata mar-riskju ta’ 
suġġetti ta’ protezzjoni u ta’ użu sinifikanti 
għat-territorju tagħhom b’kunsiderazzjoni
għall-kundizzjoni rikorrenti ta’ 
espożizzjoni, li jekk ikunu eċċessivi jiġu
relatati ma’ każijiet partikulari li jekk 
jippreżentaw danni konsiderevoli għall-
funzjonijiet tal-ħamrija u b’konsegwenza 
jkunu ta’ ħsara għas-saħħa tal-bniedem 
jew ta’ l-ambjent kif ukoll ikunu sospettati 
li jistgħu jkunu ta’ riskju (valur ta’ 
spezzjoni).

3. Bi proċedura skond Artikolu 17, l-Istati 
Membri jagħtu tagħrif dwar il-valuri jew 
azzjonijiet imwaqqfa minnhom stess.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fuq bażi tar-rapport tat-“Technical Working Groups’ hemm bżonn ta’ diskussjoni dwar 
livelli minimi u prinċipji ta’ stima konsistenti fl-Ewropa kollha, b’assoċċjazzjoni mal-
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kontaminazzjonijiet tal-ħamrija b’avvanz ta’ appoġġ intermedjarju mingħand l-Istati Membri 
u b’kunsiderazzjoni għar-responsabbiltà nazzjonali sabiex jintlaħqu livelli ta’ ħarsien ta’ l-
ambjent u b’hekk ikun hawn strumenti ta’ introduzzjoni. (Weisgerber/Ulmer)

Livelli minimi u prinċipji ta’ evalwazzjoni konsistenti ma’ l-Ewropa kollha huma importanti. 
Fuq il-bażi tar-Regolament eżistenti fl-Istati Membri, il-proposta ġdida għall-Artikolu 11a 
tagħti lok għal evalwazzjoni orjentata fuq ir-riskju, kif ukoll għall-protezzjoni u għall-użu ta’ 
stima distinta. Id-derivazzjoni ta' valuri konkreti għandha sseħħ fl-Istati Membri, meta wieħed 
jikkonsidra l-użu relevanti u t-termini ta' espożizzjoni fihom. B’hekk ir-responsabbiltà ta’ l-
Istati Membri tiġi kkunsidrata. (Sommer/Liese)

Sabiex termini kompetittivi konsistenti jkunu garantiti, iridu jitwaqqfu prinċipji ta’ 
evalwazzjoni konsistenti li joffru qafas għad-definizzjoni ta’ valuri konkreti fuq livell 
nazzjonali, madanakollu għanhom iħallu ċertu spazju għad-differenzi klimatiċi u 
kundizzjonijiet ta’ l-użu. Id-derivazzjoni ta' valuri konkreti għandha sseħħ fl-Istati Membri, 
meta wieħed jikkonsidra l-użu relevanti u t-termini ta' espożizzjoni fihom. (Jeggle)

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt + Holger Krahmer + Richard Seeber + 
Hartmut Nassauer

Emenda 425
Artikolu 12

Artikolu 12
Rapport dwar il-qagħda tal-ħamrija

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

2. Ir-rapport dwar il-qagħda tal-
ħamrija għandu jinħareġ minn 
korp approvat jew minn persuna 
maħtura mill-Istat Membru. 
Għandu jinkludi d-dettalji li ġejjin:
(a) l-isfond storiku tas-sit, kif 

imħassar
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ikun disponibbli mir-reġistri 
uffiċjali;

(b) analiżi kimika li tiddetermina 
l-livelli ta' konċentrazzjoni 
tas-sustanzi perikolużi fil-
ħamrija, li tillimita ruħha 
gaħal dawk is-sustanzi li 
jkunu marbuta ma' l-attività 
b'potenzjal ta' tniġġis fis-sit;

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

3. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-metodoloġija 
meħtieġa għad-determinazzjoni 
tal-livelli ta' konċentrazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2(b).

4. L-tagħrif fir-rapport dwar il-
qagħda tal-ħamrija għandu jintuża 
mill-awtoritajiet kompetenti għall-
finijiet ta' l-identifikazzjoni tas-siti 
kontaminati skond l-
Artikolu 10(1).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Permezz tar-rapport dwar l-istat kurrenti tal-ħamrija jikkonċerna proċedura stipulata mil-liġi 
privata, li m’għandiex tkun suġġett tat-termini ta’ referenza tal-liġi pubblika. Rapport dwar l-
istat tal-ħamrija m’għandux isir permezz ta’ riċerka ġenerali b’żieda fir-rekwiżiti għall-
analiżi jew rekwiżiti għat-tranġar. (Hoppenstedt)

Transazzjoni fuq biċċa art tirrappreżenta proċedura stipulata mil-liġi privata, li m’għandiex 
tkun suġġetta għad-dispożizzjonijiet tal-liġi pubblika. (Krahmer)

Il-proposta toħloq sistema burokratika żżejjed li mhux biss tippreżenta piżijiet lil dawk 
involuti fi transazzjonijiet ta’ proprjetà iżda wkoll tisforza lill-awtoritajiet sabiex ikunu 
responsabbli b’mod parzjali mill-identifikazzjoni tat-tniġġis tal-ħamrija. 
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Din il-preskrizzjoni tinterfieri biċ-ċar mal-liġi privata.  Informazzjoni dwar siti privati 
m’għandhiex tkun aċċessibbli għall-pubbliku usa’ iżda tkun ristretta għall-partijiet involuti 
fil-bejgħ tas-siti. 

Barra minn hekk, il-pubblikazzjoni ta’ dejta personali tinsab f’konflitt mal-protezzjoni 
effiċjenti tad-dejta u ġġorr magħha r-riskju li jinkisru l-interessi validi tal-kumpaniji fil-
protezzjoni tad-dejta. (Seeber)

Kapitolu III jittratta l-kontaminazzjoni tal-ħamrija. Din hija ta’ natura lokali u tirrikjedi 
miżuri raġonevoli u bbażati fuq każijiet iżolati, li għandhom jiġu adattati skond it-tip ta’ 
kontaminazzjoni u t-tip ta’ ħamrija. B’hekk skond il-prinċipju ta’ sussidjarjetà l-Istati Membri 
għandhom jibqgħu jieħdu r-responsabbiltà li jieħdu miżuri adegwati ta’ prevenzjoni kif ukoll 
ta’ restawr. Ara proposta għal Artikolu 9(ġdid). (Nassauer)

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber u Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle

Emenda 426
Artikolu 12, titlu

Rapport dwar il-qagħda tal-ħamrija
obbligazzjoni ta’ żvelar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-istituzzjonalizzazzjoni ġenerali u obbligatorja tar-rapporti fuq il-ħamrija għal siti 
potenzjalment kontaminati minħabba l-iżvilupp urban tagħti kontribut sostanzjali għar-
riżultati ta’ spejjeż sinifikanti tal-proposta tad-Direttiva u ma twassal għall-ebda valur 
addizzjonali relevanti għall-konservazzjoni tal-ħamrija. Hawnhekk il-proċess jikkonċerna l-
liġi privata, li m’għandux ikun suġġett għad-dispożizzjonijiet tal-liġi pubblika. 
(Weisgerber/Ulmer)

L-istituzzjonalizzazzjoni ġenerali u obbligatorja tar-rapporti fuq il-ħamrija’ għal siti 
potenzjalment kontaminati minħabba l-iżvilupp urban tagħti kontribut sostanzjali għar-
riżultati ta’ spejjeż sinifikanti tal-proposta tad-Direttiva. Għal dawn it-tip ta’ 
responsabbiltajiet irid ikun hemm talanqas ċertu tagħrif dwar id-danni . (Jeggle)

Emenda mressqa minn Jutta Haug

Emenda 427
Artikolu 12
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-1. L-Istati Membri jistgħu jobbligaw lis-
sidien ta’ l-art sabiex jinfurmaw lill-
awtoritajiet resbonsabbli dwar tagħrif li 
jista’ jkollhom skond Artikolu 11. Ir-
Regolamenti tad-Direttiva 2004/35/KE 
jibqgħu intatti.

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

2. Ir-rapport dwar il-qagħda tal-
ħamrija għandu jinħareġ minn 
korp approvat jew minn persuna 
maħtura mill-Istat Membru. 
Għandu jinkludi d-dettalji li ġejjin:
(a) l-isfond storiku tas-sit, kif 

ikun disponibbli mir-reġistri 
uffiċjali;

(b) analiżi kimika li 
tiddetermina l-livelli ta' konċentrazzjoni 
tas-sustanzi perikolużi fil-ħamrija, li 
tillimita ruħha gaħal dawk is-sustanzi li 
jkunu marbuta ma' l-attività b'potenzjal ta' 
tniġġis fis-sit;
(ċ) il-livelli ta' konċentrazzjoni li fihom 
ikun hemm raġunijiet suffiċjenti għall-
fehma li s-sustanzi perikolużi kkonċernati 
jkunu jirrappreżentaw riskju sinifikanti 
għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent.
3. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-metodoloġija meħtieġa għad-
determinazzjoni tal-livelli ta' 
konċentrazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2(b).

1. Meta jkun se jinbigħ sit li fih tkun qed 
isseħħ attività li potenzjalment tniġġes 
elenkata fl-Anness II, jew li fih, skond ir-
reġistri uffiċjali, bħalma huma reġistri 
nazzjonali, tkun seħħet fl-imgħoddi, sid l-art
irid jippreżenta t-tagħrif dwar l-istat tal-
ħamrija kemm lill-awtoritajiet kompetenti 
kif ukoll lix-xerrej prospettiv.
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4. L-tagħrif fir-rapport dwar il-qagħda 
tal-ħamrija għandu jintuża mill-awtoritajiet 
kompetenti għall-finijiet ta' l-
identifikazzjoni tas-siti kontaminati skond 
l-Artikolu 10(1).

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jingħataw biżżejjed flessibilità fil-qasam tal-bini, iżda tkun 
garantita ukoll ċertezza legali dwar l-istat tal-ħamrija.

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

Emenda 428
Artikolu 12

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

ħamrija għandu jinħareġ minn 
korp approvat jew minn persuna 
maħtura mill-Istat Membru. 
Għandu jinkludi d-dettalji li ġejjin:
(a) l-isfond storiku tas-sit, kif 

L-Istati Membri jistgħu jobbligaw lis-sidien 
ta’ l-art sabiex jinfurmaw lill-awtoritajiet 
resbonsabbli dwar tagħrif li jista’ jkollhom 
skond Artikolu 10. Ir-Regolamenti tad-
Direttiva 2004/35/KE jibqgħu intatti.
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ikun disponibbli mir-reġistri 
uffiċjali;

(b) analiżi kimika li tiddetermina 
l-livelli ta' konċentrazzjoni 
tas-sustanzi perikolużi fil-
ħamrija, li tillimita ruħha 
għal dawk is-sustanzi li 
jkunu marbuta ma' l-attività 
b'potenzjal ta' tniġġis fis-sit;

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

3. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-metodoloġija 
meħtieġa għad-determinazzjoni 
tal-livelli ta' konċentrazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2(b).

4. L-tagħrif fir-rapport dwar il-qagħda 
tal-ħamrija għandu jintuża mill-awtoritajiet 
kompetenti għall-finijiet ta' l-
identifikazzjoni tas-siti kontaminati skond 
l-Artikolu 10(1).

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-istituzzjonalizzazzjoni ġenerali u obbligatorja tar-rapporti fuq il-ħamrija’ għal siti 
potenzjalment kontaminati minħabba l-iżvilupp urban tagħti kontribut sostanzjali għar-
riżultati ta’ spejjeż sinifikanti tal-proposta tad-Direttiva. Għal dawn it-tip ta’ 
responsabbiltajiet irid ikun hemm talanqas ċertu tagħrif dwar id-danni. (Jeggle)
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L-istituzzjonalizzazzjoni ġenerali u obbligatorja tar-rapporti fuq il-ħamrija għal siti 
potenzjalment kontaminati minħabba l-iżvilupp urban tagħti kontribut sostanzjali għar-
riżultati ta’ spejjeż sinifikanti tal-proposta tad-Direttiva u ma twassal għall-ebda valur 
addizzjonali relevanti għall-konservazzjoni tal-ħamrija. Hawnhekk il-proċess jikkonċerna l-
liġi privata, li m’għandux ikun suġġett għad-dispożizzjonijiet tal-liġi pubblika. 
(Weisgerber/Ulmer)

L-istituzzjonalizzazzjoni ġenerali u obbligatorja tar-‚Rapporti fuq il-kundizzjoni tal-ħamrija’ 
għal siti potenzjalment kontaminati minħabba l-iżvilupp urban tagħti kontribut sostanzjali
għar-riżultati ta’ spejjeż sinifikanti tal-proposta tad-Direttiva u ma twassal għall-ebda valur 
addizzjonali relevanti għall-konservazzjoni tal-ħamrija. 
Hawnhekk il-proċess jikkonċerna l-liġi privata, li m’għandux ikun suġġett għad-
dispożizzjonijiet tal-liġi pubblika. Madanakollu, rapport dwar l-istat tal-ħamrija għandu jkun 
ristrett għal għarfien eżistenti. (Schnellhardt)

L-istituzzjonalizzazzjoni tar-“Rapport dwar l-Istat tal-Ħamrija“ għal siti potenzjalment 
kontaminati minħabba l-iżvilupp urban tagħti kontribut sostanzjali għar-riżultati ta’ spejjeż 
sinifikanti tal-proposta tad-Direttiva u ma twassal għall-ebda valur addizzjonali relevanti 
għall-konservazzjoni tal-ħamrija. L-obbligu ta’ żvelar li jseħħ fil-Ġermanja hawnhekk jidher 
iktar prattiku u ma jinħassx daqshekk burokratiku. Fil-qasam ta' l-istrategija tal-
konservazzjoni tal-ħamrija li takkompanja d-Direttiva, għandhom jingħataw biss 
rakkomandazzjonijiet sabiex tinstab soluzzjoni volontarja. (Sommer/Liese)

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 429
Artikolu 12, paragrafu 1

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

1. Meta jkun se jinbiegħ sit li fih tkun qed 
isseħħ attività li potenzjalment tniġġes 
elenkata fl-Anness II, jew li fih, skond ir-
reġistri uffiċjali, bħalma huma reġistri 
nazzjonali, tkun seħħet fl-imgħoddi, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-proprjetarju 
ta’ dak is-sit jagħmel disponibbli 
evalwazzjoni tar-riskji u/jew rapport dwar l-
istejtus tal-ħamrija lix-xerrej prospettiv jew 
jippermetti lix-xerrej prospettiv li jagħmel l-
evalwazzjoni tar-riskji u/jew ir-rapport 
dwar l-istejtus tal-ħamrija tiegħu stess. 
Wara li tintemm it-transazzjoni, l-
evalwazzjoni tar-riskji u/jew ir-rapport 
dwar l-istejtus tal-ħamrija għandhom 
ikunu disponibbli għall-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 11 jekk jintalbu 
sabiex tkun tista’ twettaq dmirijietha.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Li jintrabtu flimkien l-kxif ta’ l-informazzjoni inkluża fir-rapport dwar l-istejtus tal-ħamrija 
mat-tqegħid b’mod awtomatiku tas-siti fuq inventarju se jiskoraġġixxi t-transazzjonijiet. Jekk 
ir-rekwiżit li tkun ipprovduta dejta dwar l-evalwazzjoni tal-ħamrija lill-awtoritajiet huwa 
marbut ma’ l-applikazzjoni għal bidla fl-użu ta’ sit jew fejn l-awtorità temmen li jeżisti riskju 
sinifikanti ta’ periklu għall-ambjent u għas-saħħa, ir-riskji jiġu kkontrollati aħjar u jiġu 
mmaniġġjati b’mod effettiv b’rabta mal-valur filwaqt li ma jkunux skoraġġiti transazzjonijiet 
u attivitajiet volontarji ta’ riabilitazzjoni.

Emenda mressqa minn Anders Wijkman

Emenda 430
Artikolu 12, paragrafu 1

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

1. F’każ ta’ sit li fih tkun qed isseħħ attività 
elenkata fl-Anness II, jew li fih, skond ir-
reġistri uffiċjali, bħalma huma reġistri 
nazzjonali, tkun seħħet fl-imgħoddi, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-proprjetarju 
ta’ dak is-sit jagħmel disponibbli rapport 
dwar l-istejtus tal-ħamrija għall-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 11 kif 
ukoll għax-xerrej prospettiv jew għall-
kerrej jekk is-sit ikun se jinbiegħ jew 
jinkera, jew jekk l-użu ta’ l-art tas-sit 
jinbidel għal użu iktar sensittiv ta’ l-art. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għarfien dwar jekk sit huwiex kontaminat jew le m’huwiex biss rilevanti għax-xerrej 
prospettiv iżda wkoll huwa fl-interess ta’ l-entità prospettiva li se tagħmel użu. Ngħidu aħna, 
dan huwa rilevanti meta xi ħadd jikri art jew jibdel l-użu ta’ l-art.

Emenda mressqa minn Françoise Grossetête

Emenda 431
Artikolu 12, paragrafu 1

1. Meta jkun se jinbigħ sit li fih tkun qed 
isseħħ attività li potenzjalment tniġġes 
elenkata fl-Anness II, jew li fih, skond ir-
reġistri uffiċjali, bħalma huma reġistri 

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

nazzjonali, tkun seħħet fl-imgħoddi, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li dan is-sit 
ikun parti mill-proċeduri imsemmija fl-
Artikolu 11.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-ħeffa tal-proċedura ta’ l-inventarju m’għandiex neċessarjament tagħti l-importanza kollha 
lill-artijiet li jkunu għall-bejgħ ; m’hemmx għalfejn jiġu stabbiliti proċeduri partikolari għal 
dawn l-artijiet.

Emenda mressqa minn Robert Sturdy

Emenda 432
Artikolu 12, paragrafu 1

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

1. Meta jkun se jinbiegħ sit kontaminat li 
jkun ġie identifikat, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-proprjetarju ta’ dak 
is-sit jew ix-xerrej prospettiv jagħmel 
disponibbli għall-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 11 kif ukoll għall-
parti l-oħra fit-transazzjoni rapport dwar l-
istejtus tal-ħamrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li jkun meħtieġ rapport dwar l-istejtus tal-ħamrija għal siti kontaminati li jkunu ġew 
identifikati biss jiskansa piż amministrattiv addizzjonali għall-proprjetarji ta’ siti mhux 
kontaminati. Dan ma jipprojbixxix lil dawk li jagħmlu użu mill-art milli jwettqu 
evalwazzjonijiet fuq bażi volontarja jew f’konformità ma’ politika ambjentali eżistenti fuq 
livell nazzjonali jew tal-Komunità. 
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Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Alfonso Andria

Emenda 433
Artikolu 12, paragrafu 1

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

1. F’każ ta’ transazzjoni kummerċjali 
b’rabta ma’ sit li fih tkun qed isseħħ attività 
li potenzjalment tniġġes elenkata fl-
Anness II, jew li fih, skond ir-reġistri 
uffiċjali, bħalma huma reġistri nazzjonali 
jew lokali, tkun seħħet fl-imgħoddi, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-proprjetarju 
ta’ dak is-sit jagħmel disponibbli għall-
awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 11 kif ukoll għall-parti prospettiva 
l-oħra fit-transazzjoni rapport dwar l-istejtus
tal-ħamrija. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni eżistenti fl-Istati Membri tippermetti lil kotra kbira ta’ transazzjonijiet ta’ 
proprjetà immobiljari li mhux neċessarjament ikunu jesiġu att ta’ bejgħ formali tas-sit 
involut. Transazzjonijiet ta’ Proprjetà Immobiljari jistgħu jseħħu anki mingħajr il-bejgħ tas-
sit (eż. l-akkwist ta’ kumpanija li jkollha fil-pussess tagħha proprjetà immobiljari). 
Għaldaqstant, għandha ssir referenza għat-terminu “transazzjonijiet”.  Bil-kondizzjoni li r-
rapport jaqa’ fi ħdan ir-responsabiltà tal-proprjetarju. Il-proprjetarju tas-sit għandu aċċess 
aħjar għal dejta dwar l-istorja tas-sit.  

Emenda mressqa minn Miroslav Ouzký

Emenda 434
Artikolu 12, paragrafu 1

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

1. Meta jkun se jinbiegħ sit kontaminat li 
jiġi identifikat li fih tkun qed isseħħ attività 
li potenzjalment tniġġes elenkata fl-
Anness II, jew li fih, skond ir-reġistri 
uffiċjali, bħalma huma reġistri nazzjonali, 
tkun seħħet fl-imgħoddi, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-proprjetarju ta’ dak 
is-sit jew ix-xerrej prospettiv jagħmel 
disponibbli għall-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 11 kif ukoll għall-
parti l-oħra fit-transazzjoni rapport dwar l-
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istejtus tal-ħamrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li jkun meħtieġ rapport dwar l-istejtus tal-ħamrija għal siti kontaminati li jkunu ġew 
identifikati biss jiskansa piż amministrattiv addizzjonali għall-proprjetarji ta’ siti mhux 
kontaminati.

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 435
Artikolu 12, paragrafu 1

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xiri ta’ l-artijiet huwa mod wieħed biss li bih il-ħamrija tgħaddi minn entità waħda li 
tagħmel użu għal oħra. F’bosta każijiet l-użu jinbidel permezz ta’ kuntratt ta’ kiri u wkoll 
f’dan il-każ l-użu l-ġdid, għal raġunijiet ta’ kompetizzjoni ġusta, għandu jkun infurmat dwar 
l-istat ta’ l-art li din il-persuna jew kumpanija se tuża.

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 436
Artikolu 12, paragrafu 1

1. Meta jkun se jinbigħ sit li fih tkun qed 
isseħħ attività li potenzjalment tniġġes
elenkata fl-Anness II, jew li fih, skond ir-

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

fih, skond ir-reġistri uffiċjali, bħalma huma 
reġistri nazzjonali, tkun seħħet fl-imgħoddi, 
l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proprjetarju ta’ dak is-sit jew ix-xerrej 
prospettiv jagħmel disponibbli għall-
awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 11 kif ukoll għax-xerrej prospettiv 
jew għall-kerrej rapport dwar l-istejtus tal-
ħamrija.

Or. en

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 437
Artikolu 12, paragrafu 1

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

1. Meta jkun se jinbiegħ sit li fih tkun qed 
isseħħ attività li potenzjalment tniġġes 
elenkata fl-Anness II, jew li fih, skond ir-
reġistri uffiċjali, bħalma huma r-reġistri, 
tkun seħħet fl-imgħoddi, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-proprjetarju ta’ dak 
is-sit jew ix-xerrej prospettiv jagħmel 
disponibbli għall-awtorità kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 11 kif ukoll għall-
parti l-oħra fit-transazzjoni rapport dwar l-
istejtus tal-ħamrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’bosta Stati Membri l-kompetenza ta’ leġiżlar  dwar il-ħamrija taqa’ fi ħdan ir-
responsabiltà ta’ l-awtoritajiet reġjonali  milli ta’ dik nazzjonali.  L-Anness II jitqies li huwa 
limitat għall-attivitajiet li jħaddnu riskju għoli (numri 1, 2, 8 u 9). 

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Emenda 438
Artikolu 12, paragrafu 1

1. Meta jkun se jinbigħ sit li fih tkun qed 
isseħħ attività li potenzjalment tniġġes
elenkata fl-Anness II, jew li fih, skond ir-

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

nazzjonali, tkun seħħet fl-imgħoddi, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-proprjetarju 
ta’ dak is-sit jagħmel disponibbli rapport 
dwar l-istejtus tal-ħamrija għall-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 11 kif 
ukoll għax-xerrej prospettiv jew għall-
kerrej jekk:

- is-sit għandu jinbiegħ jew jinkera, jew
- l-użu ta’ l-art tas-sit jinbidel għal użu 
iktar sensittiv ta’ l-art.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għarfien dwar jekk sit huwiex kontaminat jew le m’huwiex biss rilevanti għax-xerrej 
prospettiv iżda wkoll huwa fl-interess ta’ l-entità prospettiva li se tagħmel użu. Ngħidu aħna, 
dan huwa rilevanti meta xi ħadd jikri art jew jibdel l-użu ta’ l-art.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Emenda 439
Artikolu 12, paragrafu 1, subparagrafu 1 a (ġdid)

Permess għal kull bidla proposta ta’ l-użu 
ta’ sit rilevanti għal dan il-paragrafu li 
jesiġi permess skond il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali jew tal-Komunità jingħata biss 
jekk l-applikazzjoni tkun akkumpanjata 
minn evalwazzjoni tar-riskji li tqis il-bidla 
proposta ta’ l-użu u jekk ikun meħtieġ
rapport dwar l-istejtus tal-ħamrija, u l-
awtorità kompetenti tkun sodisfatta li l-
kundizzjoni tas-sit tkun tajba għall-użu 
propost jew se tkun tajba jekk il-
kundizzjonijiet marbutin mal-permess jiġu 
implimentati qabel il-bidla proposta ta’ l-
użu.  B’mod partikolari, l-awtorità 
kompetenti għandha tkun sodisfatta li s-sit 
mhux se jkun sit kontaminat wara l-bidla 
ta’ l-użu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda mressqa minn Breyer a.o. għall-Artikolu 12, paragrafu 1.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 440
Artikolu 12, paragrafu 1, subparagrafu 1 a (ġdid)

Permess għal kull bidla proposta ta’ l-użu 
ta’ sit li jesiġi permess skond il-liġi ta’ kull 
Stat Membru jingħata biss jekk l-
applikazzjoni tkun akkumpanjata minn 
evalwazzjoni tar-riskji li tqis il-bidla 
proposta ta’ l-użu u rapport dwar l-istejtus 
tal-ħamrija u l-awtorità kompetenti tkun 
sodisfatta li l-kundizzjoni tas-sit tkun tajba 
għall-użu propost. B’mod partikolari, l-
awtorità kompetenti għandha tkun 
sodisfatta li s-sit mhux se jkun sit 
kontaminat wara l-bidla ta’ l-użu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda mressqa minn Prodi, Artikolu 12, paragrafu 1.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Alfonso Andria

Emenda 441
Artikolu 12, paragrafu 1, subparagrafu 1 a (ġdid)

Sakemm it-transazzjoni pproġettata ma 
tkunx għadha ntemmet, membri, esperti, 
uffiċjali u ħaddiema oħrajn ta’ l-awtorità 
kompetenti għandhom jintalbu, anki wara 
li jkunu temmew dmirijiethom, sabiex ma 
jikxfux lil partijiet terzi li ma jkunux parti 
mit-transazzjoni kull informazzjoni 
marbuta jew irrelatata b’mod dirett jew 
indirett mat-transazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda mressqa minn Prodi/Andria, Artikolu 12, paragrafu 1.

Emenda mressqa minn Françoise Grossetête

Emenda 442
Artikolu 12, paragrafu 2

2. Ir-rapport dwar il-qagħda tal-ħamrija 
għandu jinħareġ minn korp 
awtorizzat jew minn persuna 
maħtura mill-Istat Membru. 
Għandu jinkludi d-dettalji li ġejjin:
(a) l-isfond storiku tas-sit, kif 
ikun disponibbli mir-reġistri 
uffiċjali;
(b) analiżi kimika li 
tiddetermina l-livelli ta' 
konċentrazzjoni tas-sustanzi 
perikolużi fil-ħamrija, li tillimita 
ruħha gaħal dawk is-sustanzi li 
jkunu marbuta ma' l-attività 
b'potenzjal ta' tniġġis fis-sit;
(c) il-livelli ta' konċentrazzjoni 
li fihom ikun hemm raġunijiet 
suffiċjenti għall-fehma li s-
sustanzi perikolużi kkonċernati 
jkunu jirrappreżentaw riskju 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem 
jew għall-ambjent.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hija r-responsabbiltà ta’ l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali li jagħtu prijorità jew lis-setturi 
industrijali jew lil min iniġġes skond il-kondizzjonijiet lokali.
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Emenda mressqa minn Miroslav Ouzký + Robert Sturdy

Emenda 443
Artikolu 12, paragrafu 2, il-parti introduttiva

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

2. Ir-rapport dwar l-istejtus tal-ħamrija 
għandu jiġi vverifikat minn korp awtorizzat 
jew minn persuna maħtura mill-Istat 
Membru. Għandu jinkludi millinqas id-
dettalji li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun ħaġa possibbli għall-proprjetarji ta’ l-artijiet li jwettqu l-analiżi tagħhom stess 
tal-ħamrija. Madankollu, ir-riżultat ta’ l-analiżi għandu jkun dejjem ivverifikat minn terza 
parti li tkun oġġettiva. (Ouzký)

Dan jiżgura li l-proprjetarji ta’ l-artijiet u b’mod partikolari l-bdiewa, bl-għarfien u bl-
esperjenza wesgħin tagħhom ikunu jistgħu jwettqu l-analiżi tagħhom stess ta’ l-art li 
mbagħad tiġi vverifikata mill-awtorità kompetenti approvata.  Dan se jnaqqas burokrazija 
mhux neċessarja, inaqqas il-piż finanzjarju u jippromwovi prattika tajba fost dawk li jagħmlu 
użu mill-artijiet filwaqt li jkompli jiżgura analiżi oġġettiva mill-ġdid tar-rapport dwar l-
istejtus tal-ħamrija.  (Sturdy)

Emenda mressqa minn Péter Olajos

Emenda 444
Artikolu 12, paragrafu 2, il-punt (a)

(a) l-isfond storiku tas-sit, kif ikun 
disponibbli mir-reġistri uffiċjali;

(a) l-isfond storiku tas-sit, kif ikun 
disponibbli mir-reġistri uffiċjali, filwaqt li 
jitqies b’mod speċjali l-istejtus ta’ l-ilma ta’ 
taħt l-art;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali l-istat ta’ l-ilma ta’ taħt l-art b'rabta ma' l-istejtus ġenerali tal-ħamrija. 
Għall-provvista ta’ l-informazzjoni kollha neċessarja meħtieġa għal deċiżjoni bbilanċjata, id-
dejta kollha diġà disponibbli, bħal dik marbuta ma’ l-ilma ta’ taħt l-art għandha tkun 
ipprovduta lill-proprjetarju tax-xerrej prospettiv.
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Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 445
Artikolu 12, paragrafu 2, il-punt (b)

(b) analiżi kimika li tiddetermina l-livelli ta' 
konċentrazzjoni tas-sustanzi perikolużi fil-
ħamrija, li tillimita ruħha gaħal dawk is-
sustanzi li jkunu marbuta ma' l-attività 
b'potenzjal ta' tniġġis fis-sit;

(b) ir-riżultati ta’ investigazzjoni tal-
ħamrija, li jindikaw jekk is-sit għandux jiġi 
kkwalifikat bħala sit kontaminat jew le; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Livelli ta’ konċentrazzjoni ma jiffurmawx riskju fihom infushom, ara l-emenda tas-Sinjura 
Brepoels dwar l-Artikolu 2, il-punt 2a (ġdid). 

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 446
Artikolu 12, paragrafu 2, il-punt (c)

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

tħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Livelli ta’ konċentrazzjoni ma jiffurmawx riskju fihom infushom, ara l-emenda tas-Sinjura 
Brepoels dwar l-Artikolu 2, il-punt 2a (ġdid). 

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis u Umberto Guidoni

Emenda 447
Artikolu 12, paragrafu 2, il-punt (c)

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

(c) il-livelli ta' konċentrazzjoni li għalihom
ikun hemm raġunijiet suffiċjenti għall-fehma 
li s-sustanzi perikolużi kkonċernati jkunu 
jippreżentaw riskju sinifikanti għas-saħħa 
tal-bniedem jew għall-ambjent, filwaqt li 
jitqies l-użu kurrenti ta’ l-art jew dak 
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approvat tal-ġejjieni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jitqies l-użu kurrenti jew approvat ta’ l-art:  il-livelli ta’ referenza tal-kwalità tal-
ħamrija jistgħu jkunu differenti skond l-użu differenti ta’ l-art.

Emenda mressqa minn Péter Olajos

Emenda 448
Artikolu 12, paragrafu 2, il-punt (c a) (ġdid)

(ca) ir-riskju ta’ telf tal-bijodiversità tal-
ħamrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istat tal-bijodiversità fil-ħamrija, li hija ekosistema għaliha waħedha, jirrappreżenta aspett 
sinifikanti marbut mal-kwalità tal-ħamrija, u fost affarijiet oħrajn, il-produttività tal-ħamrija 
tiddependi minnu.

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 449
Artikolu 12, paragrafu 2, il-punt (c a) (ġdid)

(ca) tifsira kwalitattiva u indikattiva ta’ l-
istejtus tal-kwalità ta’ materjal organiku 
magħmul mill-weraq niexef u tal-kwalità 
ta’ l-istruttura tal-ħamrija;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun inkluża fir-rapport dwar l-istejtus tal-ħamrija tifsira indikattiva tal-materjal 
organiku, tat-trassis (l-istruttura) u tat-tmelliħ, fejn rilevanti, li tista’ tgħin ittejjeb l-istejtus 
tal-ħamrija, bħal ngħidu aħna l-kapaċità ta’ infiltrazzjoni għall-ilma, anki f’żoni ta’ bliet.
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Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Alfonso Andria

Emenda 450
Artikolu 12, paragrafu 2, subparagrafu 1 a (ġdid)

Mhux se jkunu meħtieġa dettalji preċiżi tat-
transazzjoni proposta referuta fil-paragrafu 
1, b’mod partikolari dawk ta’ natura 
sensittiva b’mod kummerċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Transazzjonijiet ta’ Proprjetà Immobiljari, mil-lat kummerċjali,ta’ sikwit ikunu sensittivi 
għall-aħħar (eż. proċeduri għat-tfigħ ta’ offerti) u suġġetti għall-kunfidenzjalità. Wieħed 
għandu jiżgura li l-obbligu ta’ rappurtaġġ stabbilit fl-Artikolu 12 ma jikkawżax xi konflitt.

Emenda mressqa minn Françoise Grossetête + Frieda Brepoels

Emenda 451
Artikolu 12, paragrafu 3

3. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
l-metodoloġija meħtieġa għad-
determinazzjoni tal-livelli ta' 
konċentrazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2(b).

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hija r-responsabbiltà ta’ l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali li jagħtu prijorità jew lis-setturi 
industrijali jew lil min iniġġes skond il-kondizzjonijiet lokali. (Grossetête)

Dan jista’ jitħassar ladarba jiġi sostitwit il-paragrafu 2(b) (ara l-emenda tas-Sinjura 
Brepoels dwar l-Artikolu 12, il-paragrafu 2). (Brepoels)

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber u Thomas Ulmer + Jutta Haug + Elisabeth Jeggle + 
Renate Sommer u Peter Liese + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 452
Artikolu 13, paragrafu 1
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1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
siti kontaminati elenkati fl-inventorji 
tagħhom jiġu rranġati.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
siti kontaminati elenkati fl-inventorji 
tagħhom jiġu rranġati, sakemm dan skond l-
awtoritajiet kompetenti jkun meħtieġ u 
proporzjonali għall-prevenzjoni tar-riskju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li wieħed jiċċara li mhux is-siti kollha għanhom bżonn tranġar. Barra mill-
postijiet f’riskju, wieħed għandu jżomm f’moħħu l-proporzjonalità u l-użu aċċettabbli u ta’ 
pjanar skond il-liġi. Miżuri speċifiċi ta’ tranġar jistgħu jiġu posposti sakemm ikun hemm 
responsabbiltà ekoloġika għal dan kollu, jekk dawn il-miżuri jseħħu flimkien ma’ attivitajiet 
oħra, pereżempju żvilupp ta’ spazju bħal bini ta’ proġetti. B’hekk dawn l-attivitajiet ikunu 
iżjed effiċjenti f’sens ta’ nfiq. (Weisgerber/Ulmer)

Fid-direttiva għandu jkun iċċarat li mhux kull sit jeħtieġ tranġar. Jekk it-tranġar huwa 
meħtieġ b’mod obbligatorju, l-għażliet kollha ta’ tranġar għandhom ikunu kkunsidrati.
(Haug)

Barra mill-postijiet f’riskju, wieħed għandu jżomm f’moħħu l-proporzjonalità u l-użu 
aċċettabbli ta’ pjanar skond il-liġi fil-każ ta’ traġar. Ammont ta’ flessibilità huwa neċessarju.
(Jeggle)

Huwa importanti li fid-Direttiva wieħed jiċċara, li mhux is-siti kollha għandhom bżonn 
tranġar. Barra mill-postijiet f’riskju, wieħed għandu jżomm f’moħħu l-proporzjonalità u l-użu 
aċċettabbli ta’ pjanar skond il-liġi. Miżuri speċifiċi ta’ tranġar jistgħu jiġu posposti sakemm 
ikun hemm risposta ekoloġika għal dan kollu, jekk dawn il-miżuri jseħħu flimkien ma’ 
attivitajiet oħra, pereżempju żvilupp ta’ spazju bħal bini ta’ proġetti. B’hekk dawn l-
attivitajiet ikunu iżjed effiċjenti f’sens ta’ nfiq. (Sommer/Liese)

Il-prinċipju ta’ proporzjonalità għandu rwol deċiżiv ħafna. (Hoppenstedt)

Emenda mressqa minn Holger Krahmer

Emenda 453
Artikolu 13, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
siti kontaminati elenkati fl-inventorji
tagħhom jiġu rranġati..

1. Skond l-Artikolu 11 paragrafu 2, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li s-siti bi 
tħarbit jiġu tranġati, sakemm dan ma jkunx 
diġà seħħ u sakemm ikun meħtieġ u 
proporzjonali għall-prevenzjoni tar-riskju

Or. de
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Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 454
Artikolu 13, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
siti kontaminati elenkati fl-inventorji 
tagħhom jiġu rranġati.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
siti kontaminati elenkati fl-inventorji 
tagħhom jiġu rranġati skond il-prijoritajiet li 
huma stess jistabilixxu għal dan il-għan,.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li wieħed jiċċara illi, preferibbilment l-Istati Membri stess jistabilixxu l-
prijoritajiet u b’hekk ikunu jistgħu jkomplu jibnu fuq il-politika kurrenti.

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 455
Artikolu 13, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
siti kontaminati elenkati fl-inventorji
tagħhom jiġu rranġati.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
siti kontaminati identifikati skond il-
proċedura stabbilita fl-Artikolu 11 jew 12 
jiġu riabilitati. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-Emendi tas-Sinjura Brepoels dwar l-Artikoli 11 u 12.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 456
Artikolu 13, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
siti kontaminati elenkati fl-inventorji 
tagħhom jiġu rranġati.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
siti kontaminati elenkati fl-inventarji 
tagħhom jiġu riabilitati. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw ukoll li miżuri 
temporanji u urġenti ta' sigurtà jiġu 
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adottati fejn ikun hemm riskju serju ta’ 
tixrid tal-kontaminazzjoni, li jhedded kemm 
lil saħħet il-bniedem kif ukoll lill-ambjent.

Or. en

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Emenda 457
Artikolu 13, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
siti kontaminati elenkati fl-inventorji
tagħhom jiġu rranġati.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
siti kontaminati fit-territorju nazzjonali 
tagħhom jiġu riabilitati.

Or. en

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 458
Artikolu 13, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
siti kontaminati elenkati fl-inventorji 
tagħhom jiġu rranġati.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
siti storikament kontaminati elenkati fl-
inventorji tagħhom jiġu rranġati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu għandu jiffoka biss fuq il-kontaminazzjonijiet tal-ħamrija li seħħew fil-passat.
Il-kriterji msemmija f’dan l-Artikolu għandhom jitqiesu li huma xierqa.

Għall-kontaminazzjonijiet tal-ħamrija ġodda għandhom japplikaw obbligazzjoni ta’ tranġar 
ġenerali, li għandha torjenta ruħha lejn il-prinċipju ta’ prekawzjoni, ta’ sostenibbilità, dak 
ta’ min iniġġes iħallas u dak ta’ proporzjonalità, u għandha tiġi miżjuda f’Artikolu 9.

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

Emenda 459
Artikolu 13, paragrafu 2
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2. It-tranġar għandu jikkonsisti f'azzjonijiet 
fuq il-ħamrija bil-għan tat-tneħħija, il-
kontroll, it-trażżin jew it-tnaqqis ta' 
kontaminanti b'tali mod li s-sit kontaminat, 
fil-qies ta' l-użu kurrenti u dak futur 
approvat tiegħu, ma jibqax jirrappreżenta 
riskju sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem 
jew għall-ambjent.

2. Għat-tranġar għandhom jiġu 
implimentati azzjonijiet, b'tali mod li s-sit 
kontaminat, fil-qies ta' l-użu kurrenti u dak 
futur approvat tiegħu, ma jibqax 
jirrappreżenta riskju għas-saħħa tal-bniedem 
jew għall-ambjent. Jekk dawn l-azzjonijiet 
ma jkunux possibbli jew ma jiġux 
approvati, jiġu implimentati minflok 
azzjonijiet ta’ protezzjoni u ta’ restrizzjoni. 
Permezz ta’ deċiżjoni dwar il-kunċetti ta’ 
azzjonijet għat-tranġar, proċeduri naturali 
għat-tnaqqis ta’ kontaminanti għandhom
jiġu kkunsidrati. Jekk azzjonijiet ta’ sigurtà 
jiġu adottati jew proċeduri naturali għat-
tnaqqis ta’ kontaminanti jiġu ikkunsidrati, 
l-iżvilupp tar-riskju għas-saħħa tal-
bniedem jew għall-ambjent għandu jkun 
imħares.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li wieħed jiċċara, li mhux is-siti kollha għanhom bżonn tranġar. Barra mill-
postijiet speċifiċi f’riskju, wieħed għandu jżomm f’moħħu l-proporzjonalità u l-użu 
aċċettabbli u ta’ pjanar skond il-liġi. Miżuri speċifiċi ta’ tranġar jistgħu jiġu posposti sakemm 
ikun hemm responabbiltà ekoloġika għal dan kollu, jekk dawn l-miżuri jseħħu flimkien ma’ 
attivitajiet oħra, pereżempju żvilupp ta’ spazju bħal bini ta’ proġetti. B’hekk dawn l-
attivitajiet ikunu iżjed effiċjenti f’sens ta’ infiq. (Weisgerber/Ulmer)
Miżuri ta’ prevenzjoni u ta’ trażżin kif ukoll proċedura naturali għat-trażżin ta’ kontaminanti 
għandhom jitqiesu ukoll bħala miżuri ta’ tranġar. (Jeggle)
Barra mill-possibbilitajiet differenti ta’ tranġar imsemmija fil-proposta tad-Direttiva, 
possibbilitajiet oħra ta’ kunċetti ta’ azzjonijiet għandhom jiġu ikkunsidrati. Kawża ta’ dan, 
ikun hemm reviżjoni editorjali ta’ ċertu termini f’Artikolu 14 paragrafu 1 sentenza 2, fejn jiġu 
assenjati mill-ġdid, b’mod sistematiku f’Artikolu 13. B’konsegwenza ta’ din il-formulazzjoni 
ta’ l-għan tat-tranġar, id-Direttiva dwar ir-Reponsabbiltà Ambjentali(Direttiva 2004/35/KE), 
li l-qasam tar-regolamenti tagħha huwa assenjat għad-Direttiva ta’ qafas tal-ħamrija tiġi 
aċċettata kelma b’kelma. (Sommer/Liese)

Emenda mressqa minn Jutta Haug

Emenda 460
Artikolu 13, paragrafu 2

2. It-tranġar għandu jikkonsisti f'azzjonijiet 
fuq il-ħamrija bil-għan tat-tneħħija, il-

2. Għat-tranġar għandhom jiġu 
implimentati azzjonijiet, b'tali mod li s-sit 
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kontroll, it-trażżin jew it-tnaqqis ta' 
kontaminanti b'tali mod li s-sit kontaminat, 
fil-qies ta' l-użu kurrenti u dak futur 
approvat tiegħu, ma jibqax jirrappreżenta 
riskju sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem 
jew għall-ambjent.

kontaminat, fil-qies ta' l-użu kurrenti u dak 
futur approvat tiegħu, ma jibqax 
jirrappreżenta riskju għas-saħħa tal-bniedem 
jew għall-ambjent. Jekk dawn l-azzjonijiet 
ma jkunux possibbli jew ma jiġux 
approvati, jiġu implimentati minflok 
azzjonijiet ta’ protezzjoni u ta’ restrizzjoni. 
Permezz ta’ deċiżjoni dwar il-kunċetti ta’ 
azzjonijet għat-tranġar, proċeduri naturali 
għat-tnaqqis ta’ kontaminanti għandhom 
jiġu kkunsidrati. Jekk azzjonijiet ta’ sigurtà 
jiġu adottati jew proċeduri naturali għat-
tnaqqis ta’ kontaminanti jiġu ikkunsidrati, 
l-iżvilupp tar-riskju għas-saħħa tal-
bniedem jew għall-ambjent għandu jkun 
imħares.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fid-direttiva għandu jkun iċċarat li mhux kull sit jeħtieġ tranġar. Jekk it-tranġar huwa 
meħtieġ b’mod obbligatorju, l-għażliet kollha ta’ tranġar għandhom ikunu kkunsidrati.

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 461
Artikolu 13, paragrafu 2

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

2. It-tranġar għandu jikkonsisti f'azzjonijiet 
fuq il-ħamrija bil-għan tat-tneħħija, 
il-kontroll ta’ degradazzjoni 
naturali, il-protezzjoni, l-
inkapsulament, it-trażżin jew it-
tnaqqis ta' kontaminanti b'tali mod 
li ż-żoni kontaminati, fil-qies ta' l-
użu kurrenti jew dak futur approvat 
tagħhom, ma jibqax jirrappreżenta 
riskju sinifikanti għas-saħħa tal-
bniedem jew għall-ambjent. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Barra mill-possibbilitajiet differenti ta’ tranġar imsemmija fil-proposta tad-Direttiva, bħal 
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pereżempju dikontaminazzjoni u protezzjoni, possibbilitajiet oħra bħal miżuri ta’ protezzjoni 
u restrizzjoni għandhom jiġu kkunsidrati.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio u Umberto Guidoni

Emenda 462
Artikolu 13, paragrafu 2

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

2. Ir-riabilitazzjoni għandha tikkonsisti
f'azzjonijiet fuq il-ħamrija bil-għan tat-
tneħħija, il-kontroll jew it-trażżin ta' 
kontaminanti, jew it-tnaqqis tagħhom għal 
konċentrazzjonijiet ta’ l-isfond kważi qrib 
iż-żero jew naturali, b'tali mod li s-sit 
kontaminat, ma jibqax jippreżenta riskju 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew għall-
ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jintużaw l-aqwa teknoloġiji disponibbli sabiex jitnaqqsu l-impatti negattivi 
possibbli minn azzjonijiet ta’ riabilitazzjoni.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 463
Artikolu 13, paragrafu 2

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

2. Ir-riabilitazzjoni għandha tikkonsisti
f'azzjonijiet fuq il-ħamrija bil-għan tat-
tneħħija, il-kontroll, it-trażżin jew it-tnaqqis 
ta' kontaminanti, il-kontroll tal-mogħdija 
għall-moviment tal-kontaminanti jew l-
immaniġġjar ta’ l-entità ekoloġika esposta 
għal stimulu, b'tali mod li s-sit kontaminat, 
billi jitqies l-użu kurrenti u dak futur 
approvat tiegħu, ma jibqax jippreżenta riskju 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew għall-
ambjent.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa li tkun enfasizzata r-rabta bejn is-sors, il-mogħdijiet u l-entità ekoloġika 
esposta għal stimulu sabiex titħaffef l-evalwazzjoni tar-riskji. 

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 464
Artikolu 13, paragrafu 2, subparagrafu 1 a (ġdid)

Meta l-inkapsulament (involviment ta’) ta’ 
kontaminazzjoni jew ir-restawr naturali 
jintuża jew jiġi ikkunsidrat, l-iżvilupp tar-
riskju għas-saħħa tal-bniedem u għall-
ambjent għanadu tiġi mħares.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjni għall-Emenda mressqa minn Hoppenstedt, Artikolu 13, paragrafu 2.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio u Umberto Guidoni

Emenda 465
Artikolu 13, paragrafu 2, subparagrafu 1 a (ġdid)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-użu 
ta’ l-aqwa tekniki disponibbli għal azzjoni li 
tirrimedja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda mressqa minn Breyer a.o., Artikolu 13, paragrafu 2.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio u Umberto Guidoni

Emenda 466
Artikolu 13, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Fejn skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew tal-Komunità n-niġġies jista’ jinsab jew 
jinżamm responsabbli mill-kontaminazzjoni 
u jkun meħtieġ li jwettaq ir-riabilitazzjoni 
tas-sit kontaminat, il-parti responsabbli 
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għandha tidentifika l-miżuri potenzjali li 
jirrimedjaw u tissottomettihom lill-awtorità 
kompetenti għall-approvazzjoni tagħha.
L-awtorità kompetenti għandha tiddeċiedi 
liema miżuri li jirrimedjaw għandhom jiġu 
implimentati filwaqt li jitqiesu l-elementi fl-
Anness III, u bil-koperazzjoni ta’ l-
operatur rilevanti, kif meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn id-dispożizzjonijiet diġà jeżistu fid-Direttiva dwar ir-Responsabiltà Ambjentali għall-
kontaminazzjoni tal-ħamrija li sseħħ wara l-2007; huwa  neċessarju li jkun żgurat li għal siti 
li jkunu ġew kontaminati qabel din id-data u fejn il-persuna responsabbli tkun tista’ tinstab, l-
obbligazzjonijiet huma l-istess.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber u Thomas Ulmer + Jutta Haug + Elisabeth Jeggle + 
Renate Sommer u Peter Liese

Emenda 467
Artikolu 13, paragrafu 3

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li wieħed jiċċara li mhux is-siti kollha għanhom bżonn tranġar. Barra mill-
postijiet f’riskju, wieħed għandu jżomm f’moħħu l-proporzjonalità u l-użu aċċettabbli u ta’ 
pjanar skond il-liġi. Miżuri speċifiċi ta’ tranġar jistgħu jiġu posposti sakemm ikun hemm 
responsabbiltà ekoloġika għal dan kollu, jekk dawn il-miżuri jseħħu flimkien ma’ attivitajiet 
oħra, pereżempju żvilupp ta’ spazju bħal bini ta’ proġetti. B’hekk dawn l-attivitajiet ikunu 
iżjed effiċjenti f’sens ta’ nfiq. (Weisgerber/Ulmer)
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Fid-direttiva għandu jkun iċċarat li mhux kull sit jeħtieġ tranġar. Jekk it-tranġar huwa 
meħtieġ b’mod obbligatorju, l-għażliet kollha ta’ tranġar għandhom ikunu kkunsidrati.
(Haug)
Id-domanda għall-iffinanzjar nazzjonali għal siti fejn se jkun hemm tranġar ambjentali jista’ 
jkollha influwenza dentrimentali għall-metodoloġiji approvati, speċifiċi u reġjonali ta’ 
iffinanzjar. (Jeggle)

Id-domanda għall-iffinanzjar nazzjonali għal siti fejn se jkun hemm tranġar ambjentali jista’ 
jkollha influwenza dentrimentali għall-metodi approvati, speċifiċi u reġjonali ta’ iffinanzjar. 
Sabiex jiġi evitat ċertu xkiel minħabba d-dispożizzjonijiet ta’ l-UE jew minħabba 
implimentazzjoni nazzjonali, dan il-paragrafu ġie mħassar. (Sommer/Liese)

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Alfonso Andria

Emenda 468
Artikolu 13, paragrafu 3

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

3. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi adegwati fuq livell nazzjonali 
(inklużi ngħidu aħna fondi, għajnuniet ta’ 
investiment, eżenzjonijiet mit-taxxa jew 
tnaqqis, rimborżi tat-taxxa, skemi ta’ 
appoġġ dirett għall-prezzijiet) biex 
jiffinanzjaw ir-riabilitazzjoni tas-siti 
kontaminati li għalihom, suġġett għall-
prinċipju li min iniġġes għandu jħallas, ma 
tkunx tista' tiġi identifikata l-persuna 
responsabbli mit-tniġġis, jew ma tkunx tista' 
tinżamm responsabbli skond il-leġiżlazzjoni
tal-Komunità jew dik nazzjonali, jew ma 
tkunx tiflaħ għall-ispejjeż tar-riabilitazzjoni.
Bil-għan li ssir ir-riabilitazzjoni, l-Istati 
Membri għandhom jiggarantixxu t-
tħaddim kif suppost ta’ dawn il-
mekkaniżmi sabiex tinżamm il-kunfidenza 
ta’ l-investitur u jinkisbu l-għanijiet ta’ din 
id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-fatt li fil-biċċa l-kbira tal-każijiet in-niġġies ma jkunx identifikabbli, mekkaniżmi 
ta’ finanzjament huma importanti ħafna għall-ksib ta’ l-għanijiet ta’ din id-Direttiva. 
Minħabba l-importanza għolja ta’ dan paragrafu, id-Direttiva għandha tipproponi lista mhux 
eżawrjenti ta’ mekkaniżmi ta’ finanzjament u tenfasizza l-importanza tal-ħolqien tal-
kunfidenza ta’ l-investituri. Nuqqas ta’ kunfidenza ta’ l-investituri se jkun kontroproduttiv 
sabiex jiġu riabilitati s-siti kontaminati minn entitajiet differenti minn dawk li għandhom 
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jitqiesu bħala n-niġġiesa.

Emenda mressqa minn Glenis Willmott + Vittorio Prodi

Emenda 469
Artikolu 13, paragrafu 3

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

3. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi adegwati biex jiffinanzjaw ir-
riabilitazzjoni tas-siti kontaminati li 
għalihom, suġġett għall-prinċipju li min 
iniġġes għandu jħallas, ma tkunx tista' tiġi 
identifikata l-persuna responsabbli mit-
tniġġis, jew ma tkunx tista' tinżamm 
responsabbli skond il-leġiżlazzjoni tal-
Komunità jew dik nazzjonali, jew ma tkunx 
tiflaħ għall-ispejjeż tar-riabilitazzjoni. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
proċessi għall-immaniġġjar ta’ każijiet fejn 
ir-responsabiltà mill-finanzjament tar-
riabilitazzjoni (jew porzjon tar-
riabilitazzjoni) għandha tiġi trasferita minn 
persuna waħda li hi potenzjalment 
responsabbli għal oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li huwa appoġġjat il-kunċett tal-prinċipju li n-“niġġies iħallas”, hija ġġustifikata 
kjarifika b’rabta ma’ l-obbligazzjonijiet u r-responsabiltà tal-proprjetarji, ta’ l-operaturi u 
tan-niġġiesa, jekk dawn ikunu differenti.   Ngħidu aħna, min jitqies li jkun in-niġġies f’każ fejn 
il-proprjetarju oriġinali ta’ l-art ikun biegħha b’informazzjoni sħiħa lil xerrej, u bi skont 
sabiex jippermetti lix-xerrej biex jittratta l-problema tat-tniġġis, li mbagħad min-naħa tiegħu 
espona lill-bnedmin għas-sustanzi kimiċi li jqajmu  tħassib permezz ta’ l-iżvilupp mill-ġdid 
tas-sit? Jidher inġust li r-responsabiltà tibqa’ mal-proprjetarju oriġinali. (Willmott)

Filwaqt li huwa appoġġjat il-prinċipju li n-“niġġies iħallas”, hija meħtieġa kjarifika 
addizzjonali b’rabta ma’ l-obbligazzjonijiet u r-responsabiltà tal-proprjetarji, ta’ l-operaturi 
u tan-niġġiesa, jekk dawn ikunu differenti.  (Prodi) 

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 470
Artikolu 13, paragrafu 3
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3. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi adegwati biex jiffinanzjaw it-
tranġar tas-siti li għalihom, suġġett għall-
prinċipju li min iniġġes għandu jħallas, ma 
tkunx tista' tiġi identifikata l-persuna 
responsabbli għat-tniġġis, jew ma tkunx 
tista' tinżamm responsabbli skond il-liġi tal-
Komunità jew dik nazzjonali, jew ma tkunx 
tista' ssir responsabbli għal-ispejjeż tat-
tranġar.

3. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi fuq livelli nazzjonali biex 
jiffinanzjaw it-tranġar tas-siti li għalihom, 
suġġett għall-prinċipju li min iniġġes għandu 
jħallas, ma tkunx tista' tiġi identifikata l-
persuna responsabbli għat-tniġġis, jew ma 
tkunx tista' tinżamm responsabbli skond il-
liġi tal-Komunità jew dik nazzjonali, jew ma 
tkunx tista' ssir responsabbli għal-ispejjeż 
tat-tranġar. Metodi ta’ ffinanzjar eżistenti fl-
Istati Membri għanhom jintlaħqu u 
jinżammu, sakemm jiġu approvati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jħaddmu mekkaniżmi li għandhom jibqgħu miżmuma għat-tranġar ta’ siti 
kontamintati minn produtturi mhux magħrufa.

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 471
Artikolu 13, paragrafu 3

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-Emenda mressqa minn Hoppenstedt, Artikolu 13, paragrafu 2.
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Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Alfonso Andria

Emenda 472
Artikolu 13, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Għal dan il-għan Stati Membri 
għandhom jieħdu miżuri sabiex 
jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta’ strumenti u 
swieq ta’ sigurtajiet finanzjarji, inklużi 
mekkaniżmi finanzjarji f’każ ta’ falliment 
tal-persuna responsabbli mit-tniġġis jew 
mill-għeluq ta’ l-attività rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waħda mir-raġunijiet li, sal-lum il-ġurnata, fixklet mhux biss l-eżekuzzjoni ta’ attivitajiet ta’ 
riabilitazzjoni, iżda wkoll l-iżvilupp ta’ industrija għar-riabilitazzjoni, hija l-involviment 
nieqes tas-settur tal-bankjar u ta’ l-assigurazzjoni fis-settur tal-finanzjament tar-
riabilitazzjoni. Kif diġà previst fid-Direttiva 2004/35/KE dwar ir-responsabbiltà ambjentali, 
l-Istati Membri għandhom jadottaw l-iżvilupp ta’ mekkaniżmi finanzjarji xierqa filwaqt li 
jiżguraw it-twettiq ta’ attivitajiet ta’ riabilitazzjoni. 

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Alfonso Andria

Emenda 473
Artikolu 13, paragrafu 3 b (ġdid)

3b. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu qafas leġiżlattiv u regolatorju 
xieraq b’rabta ma’ proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni għar-riabilitazzjoni, bil-
għan li jkunu organizzati u jitħaffu l-
proċeduri fuq livell amministrattiv, li 
jinvolvu b’mod speċifiku: 
- koordinazzjoni bejn il-korpi 
amministrattivi differenti b’rabta ma’ l-
iskadenzi għall-wasla u għat-trattament ta’ 
applikazzjonijiet għal awtorizzazzjonijiet ta’ 
riabilitazzjoni,
-it-tfassil ta’ linji gwida tekniċi possibbli 
għar-riabilitazzjoni, u l-fattibiltà ta’ 
proċedura għall-ippjanar bħala mezz 
rapidu għall-ksib ta’ l-għan ta’ 
riabilitazzjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Waħda mir-raġunijiet li, sal-lum il-ġurnata, fixklet mhux biss l-eżekuzzjoni ta’ attivitajiet ta’ 
riabilitazzjoni, iżda wkoll l-iżvilupp ta’ industrija għar-riabilitazzjoni, hija l-involviment 
nieqes tas-settur tal-bankjar u ta’ l-assigurazzjoni fis-settur tal-finanzjament tar-
riabilitazzjoni. Kif diġà previst fid-Direttiva 2004/35/KE dwar ir-responsabbiltà ambjentali, 
l-Istati Membri għandhom jadottaw l-iżvilupp ta’ mekkaniżmi finanzjarji xierqa filwaqt li 
jiżguraw it-twettiq ta’ attivitajiet ta’ riabilitazzjoni. 

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber u Thomas Ulmer + Richard Seeber + Karsten 
Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle

Emenda 474
Artikolu 14
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Artikolu 14
Strateġija Nazzjonali għat-Tranġar

1. L-Istati Membri għandhom, fuq il-
bażi ta' l-inventarju u fi żmien 
seba' snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni], ifasslu Strateġija 
Nazzjonali għat-Tranġar, li jkunu 
jinkludu talanqas il-miri tat-
tranġar, prijoritizzazzjoni, bl-
ewwel dawk is-siti li 
jirrappreżentaw riskju sinifikanti 
għas-saħħa tal-bniedem, 
kalendarju għall-implimentazzjoni, 
u l-fondi allokati mill-awtoritajiet 
responsabbli għad-deċiżjonijiet tal-
baġit fl-Istati Membri skond il-
proċeduri nazzjonali tagħhom.
Meta jiġu applikati t-trażżin jew l-
irkupru naturali, għandha tiġi 
ssorveljata l-evoluzzjoni tar-riskju 
għall-ambjent jew għas-saħħa tal-
bniedem.

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Artikolu 14 għandu jitħassar kompletament, peress li hemm bżonn ta’ dispożizzjonijiet għal 
Strateġija Nazzjonali għat-Tranġar. Ir-regolamenti nazzjonali disponibbli li jagħtu garanzija 
formali ta’ tranġar tal-ħamrija huma meqjusa bħala sodisfaċenti. (Jeggle)

Dispożizzjonijiet għall-Istrateġija Nazzjonali għat-Tranġar huma dispensabbli. Normalment, 
miri ta’ tranġar mhumiex sodi biżżejjed għall-ippjanar temporanju fuq bażi ta’ l-individwalità
tal-proċeduri. (Weisgerber/Ulmer)

Għall-iskop tal-prinċipju ta’ sussdjarjetà, din id-Direttiva għandha tinkludi obbligazzjoni
għat-tranġar u barra minn hekk għandha tħalli deċiżjonijiet oħra f’idejn l-Istati Membri. Fl-
Istati Membri diġà jeżistu sistemi differenti bi skop, li adattaw għaċ-ċirkostanti nazzjonali
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anke fil-qasam tat-tranġar tal-kontaminazzjoni tal-ħamrija fil-passat. Regolamenti dettaljati 
f’din il-proposta għad-Direttiva ma jistgħu qatt jikkunsidraw dan. (Seeber)

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels + Renate Sommer u Peter Liese + Jutta Haug

Emenda 475
Artikolu 14, titlu

Strateġija Nazzjonali għat-Tranġar Strateġija għar-Riabilitazzjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’bosta Stati Membri l-kompetenza ta’ leġiżlar  dwar il-ħamrija taqa’ fi ħdan ir-
responsabiltà ta’ l-awtoritajiet reġjonali  milli ta’ dik nazzjonali.  (Brepoels)

Speċifikazzjonijiet għal strateġija nazzjonali huma dispensabbli. Ir-regolamenti nazzjonali 
disponibbli konċernati, li jagħtu garanzija ta’ tranġar tal-ħamrija jiġu meqjusa bħala żejda. 
L-Istati Membri għandhom jaġġornaw ruħhom speċjalment fuq dawn l-esperjenzi sabiex 
jesponu l-kunċetti tagħhom ta’ prijortià. (Sommer/Liese)

Speċifikazzjonijiet għal strateġija nazzjonali huma dispensabbli. Ir-regolamenti nazzjonali 
disponibbli konċernati, li jagħtu garanzija ta’ tranġar tal-ħamrija jiġu meqjusa bħala żejda.
(Haug)

Emenda mressqa minn Renate Sommer and Peter Liese + Jutta Haug

Emenda 476
Artikolu 14, paragrafu 1, subparagrafu 1

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

1. Fi proċedura skond Artikolu 17 dwar il-
miri tat-tranġar, l-Istati Membri jagħtu 
tagħrif dwar il-proċedura nazzjonali jew 
reġjonali għall-prijoritizzazzjoni tat-
trattament, bl-ewwel dawk is-siti li 
jirrappreżentaw riskju sinifikanti għas-saħħa 
tal-bniedem, u l-kalendarju tagħhom għall-
implimentazzjoni.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Sommer/Liese + Haug, Artikolu 14, titlu.

Emenda mressqa minn Dorette Corbey

Emenda 477
Artikolu 14, paragrafu 1, subparagrafu 1

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

1. L-Istati Membri għandhom, fuq il-bażi ta' 
l-inventarju u fi żmien seba' snin minn [id-
data tat-traspożizzjoni], ifasslu Strateġija 
Nazzjonali għat-Tranġar, li tkun tikludi 
talanqas il-miri tat-tranġar, prijoritizzazzjoni 
b’konsiderazzjoni mogħtija lit-
tradizzjonijiet amministrattivi u politiċi, bl-
ewwel il-kontaminazzjoni tal-ħamrija li 
tagħmel impatt fuq il-konfini, u siti, li 
jirrappreżentaw riskju sinifikanti għas-saħħa 
tal-bniedem, kalendarju għall-
implimentazzjoni, u l-fondi allokati mill-
awtoritajiet responsabbli għad-deċiżjonijiet 
tal-baġit fl-Istati Membri skond il-proċeduri 
nazzjonali tagħhom.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li wieħed jiċċara li problemi bħal dawn, li għandhom impatt fuq il-konfini, 
għandhom jieħdu l-preċedenza. 

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 478
Artikolu 14, paragrafu 1, subparagrafu 1

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

1. L-Istati Membri għandhom, fi żmien seba' 
snin minn [id-data tat-traspożizzjoni], ifasslu 
Strateġija għar-Riabilitazzjoni, li tkun 
tinkludi millinqas l-għanijiet ta’ 
riabilitazzjoni, l-ordni ta’ importanza, 
kalendarju għall-implimentazzjoni, u l-fondi 
allokati mill-awtoritajiet responsabbli mid-
deċiżjonijiet tal-baġit fl-Istati Membri skond 
il-proċeduri nazzjonali tagħhom.
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tal-baġit fl-Istati Membri skond il-proċeduri 
nazzjonali tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-frażi “Fuq il-bażi ta’ l-inventarju” tista’ titħassar: ara l-emenda tas-Sinjura Brepoels dwar 
l-Artikolu 10, il-paragrafu 2. Barra minn hekk, f’bosta Stati Membri l-kompetenza ta’ leġiżlar 
taqa’ fi ħdan ir-responsabiltà ta’ l-awtoritajiet reġjonali milli ta’ dik nazzjonali. Fl-
aħħarnett, l-Artikolu għandu jinbena fuq firxa iktar wiesgħa: għalkemm saħħet il-bniedem 
hija rrikonoxxuta bħala prijorità, m’hijiex l-unika waħda.

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 479
Artikolu 14, paragrafu 1, subparagrafu 1

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Perjodu ta’ seba’ snin huwa wieħed qasir wisq sabiex tiġi mfassla evalwazzjoni tar-riskji kif 
ukoll Strateġija għat-Tranġar. Mill-banda l-oħra perjodu ta’ disa’ snin huwa adegwat.



AM\685116MT.doc 91/147 PE 392.343v02-00

MT

Emenda mressqa minn Jutta Haug

Emenda 480
Artikolu 14, paragrafu 1, subparagrafu 2

Meta jiġu applikati t-trażżin jew l-irkupru 
naturali, għandha tiġi ssorveljata l-
evoluzzjoni tar-riskju għall-ambjent jew 
għas-saħħa tal-bniedem.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Haug, Artikolu 14, titlu.

Emenda mressqa minn Renate Sommer u Peter Liese + Jutta Haug

Emenda 481
Artikolu 14, paragrafu 2

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Sommer/Liese + Haug, Artikolu 14, titlu.

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 482
Artikolu 14, paragrafu 2

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

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

Ġustifikazzjoni

Sabiex bidla tajba fl-Istrateġija tat-Tranġar tkun possibbli, perjodu ta’ 10 snin biss huwa 
adegwat. Anke r-reviżjoni ta’ l-implimentazzjoni,fir-rigward ta’ użu, tista’ sseħħ darba kull 
għaxar snin.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber u Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 483
Artikolu 15, paragrafu 2

2. L-Artikolu 2(1), (2), (3) u (5) tad-
Direttiva 2003/35/KE għandu japplika 
għall-preparazzjoni, tibdil u reviżjoni tal-
programmi ta' miżuri dwar iż-żoni ta' riskju 
msemmija fl-Artikolu 8 u l-Istrateġiji 
Nazzjonali għat-Tranġar msemmija fl-
Artikolu 14.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond Artikolu 15, paragrafu 1 tal-proposta tad-Direttiva, l-isforz tal-Kummissjoni għandu 
jappoġġa iktar is-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku. Barra minn hekk, il-parteċipazzjoni pubblika
għandha tkun limitat għal każi regolati tad-Direttiva dwar Informazzjoni ambjentali
(2003/35/KE). B’konsegwenza ta’ dan, paragrafu 2 jitħassar. 

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 484
Artikolu 15, paragrafu 2

2. L-Artikolu 2(1), (2), (3) u (5) tad-
Direttiva 2003/35/KE għandha tapplika 
għall-preparazzjoni, tibdil u reviżjoni tal-
programmi ta' miżuri dwar iż-żoni ta' riskju
msemmija fl-Artikolu 8 u l-Istrateġiji 
Nazzjonali għat-Tranġar msemmija fl-
Artikolu 14.

2. L-Artikolu 2(1), (2), (3) u (5) tad-
Direttiva 2003/35/KE għandha tapplika 
għall-preparazzjoni, tibdil u aġġornament
tal-programmi ta' miżuri msemmija fl-
Artikolu 8 u l-Istrateġiji Nazzjonali għat-
Tranġar msemmija fl-Artikolu 14.
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Or. de

Emenda mressqa minn Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio u Umberto 
Guidoni

Emenda 485
Artikolu 15 a (ġdid)

Artikolu 15a
Koperazzjoni bejn Stati Membri

Fejn Stat Membru ikun konxju li xi waħda 
miż-żoni f’riskju jew xi wieħed mis-siti 
kontaminati x’aktarx ikollhom effetti 
negattivi sinifikanti fuq saħħet il-bniedem 
jew fuq l-ambjent fi Stat Membru ieħor, jew 
fejn Stat Membru li x’aktarx jiġi affettwat 
b’mod sinifikanti jitlob dan, l-Istat Membru 
li fit-territorju tiegħu jinsabu ż-żoni f’riskju 
jew is-siti kontaminati għandu jgħarraf lill-
Istat Membru l-ieħor u jikkonsultah dwar 
il-miżuri li għandhom jittieħdu għall-
prevenzjoni jew it-tnaqqis ta’ effetti 
negattivi bħal dawn. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa l-koperazzjoni bejn l-Istati Membri sabiex tiġi indirizzata d-degradazzjoni 
transkonfinali tal-ħamrija.

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

Emenda 486
Artikolu 16, paragrafu 1, parti introduttiva 

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

1. Permezz tal-proċedura skond Artikolu 17
l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni aċċess għad-dejta, li fiha, fost 
affarijiet oħra hemm tagħrif skond Artikoli
5, 6, 10, 11, 11a u 14 kif ukoll għal 
sommarju dwar l-inizjattivi għal 
sensibilizzazzjoni skond Artikolu 15.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi evitata burokrazija bla bżonn u spejjeż żejda ta’ amministrazzjoni, 
obbligazzjonijiet ta’ dokumentazzjoni, ta’ pjanar u ta’ rappurtar jistgħu jiġu evitati f’kull każ
ladarba permezz ta’ dan, spejjeż konsiderevoli, temporanji kif ukoll spejjeż permanenti u 
addizzjonali ta’ personal u ta’ materjal jaqaw taħt l-amministrazzjoni ta’ l-Istati Membri. 

L-Istati Membri għandhom ikunu kapaċi jintroduċu sistema ta’ rappurtar kontinwu tagħhom 
stess. B’dan il-mod, din l-informazzjoni tkun aċċessibbli għall-Kummissjoni Ewropeja. 
(Weisgerber/Ulmer + Jeggle)

Il-Kummissjoni għandha tagħti l-permess li informazzjoni u analiżi akkwistati mill-Istati 
Membri jkunu jistgħu jiġu paragunati, permezz tal-format ta’ dejta konsistenti fl-istess Stati 
Membri. (Haug)

Emenda mressqa minn Renate Sommer and Peter Liese

Emenda 487
Artikolu 16, paragrafu 1, parti introduttiva

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

1. Permezz tal-proċedura skond Artikolu 17
l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni aċċess għad-dejta, li fiha, fost 
affarijiet oħra hemm tagħrif skond Artikoli 
5, 6, 10, 11, 11a u 14 kif ukoll għal 
sommarju dwar l-inizjattivi ta’ 
sensibilizzazzjoni skond Artikolu 15.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi evitata burokrazija bla bżonn u spejjeż żejda ta’ amministrazzjoni, 
obbligazzjonijiet ta’ dokumentazzjoni, ta’ pjanar u ta’ rappurtar jistgħu jiġu evitati f’kull każ 
ladarba permezz ta’ dan, spejjeż konsiderevoli, temporanji kif ukoll spejjeż permanenti u 
addizzjonali ta’ personal u ta’ materjal jaqaw taħt l-amministrazzjoni ta’ l-Istati Membri. 

L-Istati Membri għandhom ikunu kapaċi jintroduċu sistema ta’ rappurtar kontinwu tagħhom 
stess. B’dan il-mod, din l-informazzjoni tkun aċċessibbli għall-Kummissjoni Ewropeja. 

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 488
Artikolu 16, paragrafu 1, parti introduttiva
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1. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu t-
tagrħif li ġej għad-dispożizzjoni tal-
Kummissjoni fi żmien tmien snin minn [id-
data tat-traspożizzjoni], u mbagħad kull 
ħames snin:

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-implimentazzjoni aħjar ta’ l-Istrateġija tat-Tranġar, u b’mod speċjali għar-rapporti, 
perjodu ta’ 10 snin jagħmel sens. 

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 489
Artikolu 16, paragrafu 1, parti introduttiva

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kanċellazzjonijiet relevanti jseħħu skond l-emendi.

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 490
Artikolu 16, paragrafu 1, parti introduttiva

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

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

Or. de



PE 392.343v02-00 96/147 AM\685116MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi evitata burokrazija bla bżonn u spejjeż żejda ta’ amministrazzjoni, 
obbligazzjonijiet ta’ dokumentazzjoni, ta’ pjanar u ta’ rappurtar jistgħu jiġu evitati f’kull każ 
ladarba permezz ta’ dan, spejjeż konsiderevoli, temporanji kif ukoll spejjeż permanenti u 
addizzjonali ta’ personal u ta’ materjal jaqaw taħt l-amministrazzjoni ta’ l-Istati Membri

Il-personal u l-finanzi għandhom ikunu dejjem disponibbli, bi prijorita’ għall-prevenzjoni tat-
tħarbit tal-kwalità tal-ħamrija.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber u Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Renate Sommer u Peter Liese

Emenda 491
Artikolu 16, paragrafu 1, punt (a)

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emend ta’ Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
Artikolu 16, paragrafu 1, parti introduttiva.

Emenda mressqa minnAnja Weisgerber and Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug 
+ Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange u Neil Parish + Richard Seeber+ Renate Sommer 

u Peter Liese

Emenda 492
Artikolu 16, paragrafu 1, punt (b)

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + 
Sommer/Liese, Artikolu 16, paragrafu 1, parti introduttiva.

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 
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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. (van Nistelrooij and others)

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. (Seeber)

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis u Umberto Guidoni

Emenda 493
Artikolu 16, paragrafu 1, il-punt (b)

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

(b) iż-żoni ta' riskju stabbiliti skond l-
Artikolu 6(1), f’għamla kompatibbli mad-
Direttiva 2007/2/KE INSPIRE; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li meta l-KE ressqet il-proposta bl-informazzjoni ta’ direttiva, id-Direttiva 
INSPIRE kienet għadha ma ġietx adottata, issa hija ħaġa utli li ssir referenza diretta għaliha 
sabiex tkun appoġġjata l-kompatibiltà ta’ l-għamla tad-dejta.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 494
Artikolu 16, paragrafu 1, punt (b)

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

b) prijoritajiet għall-konservazzjoni tal-
ħamrija stabbiliti skond l-Artikolu 6(1);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħruġ tar-rapport ta’ l-Istati Membri għandu jiddiskrivi l-prijoritajiet fil-konservazzjoni tal-
ħamrija fuq livell reġjonali. Għall-iskambju ta’ informazzjoni u għat-tagħlim, li jagħtu
garanzija ta’ titjib fil-konservazzjoni tal-ħamrija fl-Ewropa, jistgħu jitqiesu bħala punt ta’ 
refernza komuni li jagħmel sens.

Tagħlima: Anness III jinkludi miżuri approvati. Jistgħu jservu ta’ eżempju, jistgħu jiġu 
implimentati mill-Istati Membri, jistgħu jittejbu permezz ta’ l-esperjenza tagħhom stess u 
b’hekk jerġgħu jintużaw f’Anness III. Dan kollu jwassal għal armonizzazzjoni iterattiva tal-
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konservazzjoni tal-ħamrija fl-UE fuq bażi volontarja.

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 495
Artikolu 16, paragrafu 1, punt (b)

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni ta’ l-emenda mressqa minn Hoppenstedt, Artikolu 16, paragrafu 1, parti 
introduttiva. 

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber and Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug 
+ Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange u Neil Parish + Renate Sommer, Peter Liese + 

Richard Seeber

Emenda 496
Artikolu 16, paragrafu 1, punt (ċ)

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Weisgerber/Ulmer + Jeggle +Haug +
Sommer/Liese, Artikolu 16, paragrafu 1, parti introduttiva. 

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Van Nistelrooij u oħrajn, Artikolu 16, 
paragrafu 1, punt (ċ). 

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Seeber, Artikolu 16, paragrafu 1, punt (b).

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 497
Artikolu 16, paragrafu 1, punt (ċ)

(c) il-metodoloġija użata għall-
identifikazzjoni tar-riskji 

ċ) “Best Practices Modelle”, mill-
programm ta’ miżuri li ġie deċiż, skond 
Artikolu 8 ;
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skond l-Artikolu 7;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Seeber, Artikolu 16, paragrafu 1, punt (b)

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber and Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug 
+ Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange u Neil Parish + Renate Sommer u Peter Liese + 

Richard Seeber

Emenda 498
Artikolu 16, paragrafu 1, punt (d)

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + 
Sommer/Liese, Artikolu 16, paragrafu 1, parti introduttiva.

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Van Nistelrooij u oħrajn, Artikolu 16, 
paragrafu 1, punt (b). 

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Seeber, Artikolu 16, paragrafu 1, punt (b).

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 499
Artikolu 16, paragrafu 1, punt (d)

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

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

Ġustifikazzjonijiet

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Hoppenstedt, Artikolu 16, paragrafu 1, parti 
introduttiva.

Emenda mressqa minnAnja Weisgerber u Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Richard Seeber + Hartmut Nassauer + Renate Sommer u Peter Liese

Emenda 500
Artikolu 16, paragrafu 1, punt (e)

(e) ir-riżultat ta' l-
identifikazzjoni skond l-
Artikolu 11(2) u (3) u l-
inventarju tas-siti 
kontaminati stabbilit skond l-
Artikolu 10(2);

Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + 
Sommer/Liese, Artikolu 16, paragrafu 1, parti introduttiva.

Skond l-emenda mressqa minn Artikoli 10, 11 und 14, l-obbligazzjoni tar-rapport tiġi 
mħassra. (Seeber)

Applikazzjoni sussegwenti wara t-tħassir minn Kapitolu 3 (Artikoli 9-14) (Nassauer)

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 501
Artikolu 16, paragrafu 1, il-punt (e)

(e) ir-riżultat ta' l-identifikazzjoni skond l-
Artikolu 11(2) u (3) u l-inventarju tas-siti 
kontaminati stabbilit skond l-Artikolu 10(2);

(e) l-istrateġija għall-identifikazzjoni tas-siti 
kontaminati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidliet jirreferu għall-emendi tas-Sinjura Brepoels għall-Artikoli 10 u 11.
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Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 502
Artikolu 16, paragrafu 1, punt (e)

(e) ir-riżultat ta' l-identifikazzjoni 
skond l-Artikolu 11(2) u (3) u l-inventarju 
tas-siti kontaminati stabbilit skond l-
Artikolu 10(2);

e) sistema ta’ l-identifikazzjoni ta’ żoni 
kontaminati stabbilit skond l-Artikolu 10(2);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Hoppenstedt, Artikolu 16, paragrafu 1, parti 
introduttiva.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Alfonso Andria

Emenda 503
Artikolu 16, paragrafu 1, il-punt (e a) ġdid

(ea) sommarju ta’ l-inizjattivi li ttieħdu 
skond l-Artikolu 13(3a).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Komunità għandha timmonitorja l-azzjonijiet li l-Istati Membri jqiegħdu fis-seħħ sabiex 
jiżviluppaw strumenti finanzjarji li jadottaw ir-riabilitazzjoni ta’ siti f’każ li l-persuna 
responsabbli mit-tniġġis ma tkunx tista’ tinżamm responsabbli jew ma tkunx tiflaħ għall-
ispejjeż għat-twettiq tar-riabilitazzjoni.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Alfonso Andria

Emenda 504
Artikolu 16, paragrafu 1, il-punt (e b) ġdid

(eb) rapport dwar il-kundizzjonijiet ta’ l-
assigurazzjoni u tipi oħrajn ta’ sigurtà 
finanzjarja għar-riabilitazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Komunità għandha timmonitorja l-azzjonijiet li l-Istati Membri jqiegħdu fis-seħħ sabiex 
jiżviluppaw strumenti finanzjarji li jadottaw ir-riabilitazzjoni ta’ siti f’każ li l-persuna 
responsabbli mit-tniġġis ma tkunx tista’ tinżamm responsabbli jew ma tkunx tiflaħ għall-
ispejjeż għat-twettiq tar-riabilitazzjoni.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Alfonso Andria

Emenda 505
Artikolu 16, paragrafu 1, il-punt (e c) ġdid)

(ec) rapport dwar in-nuqqasijiet eżistenti 
fuq livell nazzjonali b’rabta mar-
riabilitazzjoni ta’ siti kontaminati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jkun identifikat, fuq livell nazzjonali, kull ostaklu għall-ksib tar-
riabilitazzjoni ta’ siti kontaminati.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber u Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer u Peter Liese

Emenda 506
Artikolu 16, paragrafu 1, punt (f)

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + 
Sommer/Liese, Artikolu 16, paragrafu 1, parti introduttiva.

Applikazzjoni sussegwenti wara t-tħassir minn Kapitolu 3 (Artikoli 9-14) (Nassauer)

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Hoppenstedt, Artikolu 16, paragrafu 1, parti 
introduttiva. 
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Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 507
Artikolu 16, paragrafu 1, il-punt (f)

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

(f) l-Istrateġija għar-Riabilitazzjoni adottata
skond l-Artikolu 14.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidla tenfasizza l-fatt li f’bosta Stati Membri l-kompetenza ta’ leġiżlar  dwar il-ħamrija 
taqa’ fi ħdan ir-responsabiltà ta’ l-awtoritajiet reġjonali  milli ta’ dik nazzjonali.  

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber u Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer u Peter Liese

Emenda 508
Artikolu 16, paragrafu 1, punt (g)

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + 
Sommer/Liese, Artikolu 16, paragrafu 1, parti introduttiva.

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Hoppenstedt, Artikolu 16, paragrafu 1, parti 
introduttiva. 

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 509
Artikolu 16, paragrafu 1, punt (g)

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

g) sommarju ta' l-inizjattivi meħuda skond l-
Artikolu 15 f'dak li għandu x'jaqsam mat-
tkattir tal-kuxjenza. Possibilment għal ittri 
b, c, u e il-mapep meħtieġa jiġu provduti 
fuq skala ta’ 1:500.000.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Seeber, Artikolu 16, paragrafu 1, punt (b).

Emenda mressqa minn Dorette Corbey u Glenis Willmott

Emenda 510
Artikolu 16, paragrafu 1, subparagrafu 1 a (ġdid)

Stati Membri jistgħu jillimitaw l-
informazzjoni li jagħmlu disponibbli dwar 
l-impatt transkonfinali tat-tniġġis tal-
ħamrija, ta’ l-erożjoni, tat-telf ta’ sustanza 
organika, tat-trassis, tat-tmelliħ jew tal-
‘landslides’.  Barra minn hekk, Stati 
Membri jistgħu jikkonċentraw ir-rapporti 
tagħhom fuq il-valur miżjud possibbli li l-
informazzjoni tagħhom jista’ jkollha għal 
Stati Membri oħrajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jipprevieni li jsiru rapporti superfluwi.

Emenda mressqa minn Renate Sommer u Peter Liese + Richard Seeber

Emenda 511
Artikolu 16, paragrafu 2

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1(b) għandha tkun 
akkumpanjata minn metadata, u għandha 
ssir disponibbli bħala data diġitali 
dokumentata bil-ġeoreferenzi, f'format li 
jista' jinqara minn sistema informatizzata 
ġeografika (GIS).

imħassar

Or. de
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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. (Sommer/Liese)

Il-kanċellazzjonijiet relevanti jseħħu skond il-prosposti għall-emendi.

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

Emenda 512
Artikolu 16, paragrafu 2

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1(b) għandha tkun 
akkumpanjata minn metadata, u għandha 
ssir disponibbli bħala data diġitali 
dokumentata bil-ġeoreferenzi, f'format li 
jista' jinqara minn sistema informatizzata 
ġeografika (GIS).

2. L-Istati Membri għandhom jgħaddu 
dawn id-dettalji tar-regolamenti tagħhom 
tal-prattika tajba u professjonali ta’ l-użu 
tal-ħamrija lill-Kummissjoni fi żmien 
ħames snin minn [id-data tat-
traspożizzjoni]. Sentejn wara li tkunu ġiet 
mgħoddija din l-informazzjoni permezz ta’ 
l-Istat Membri, l-Kummissjoni tħejji 
rapport dwar dawn ir-regoli li wara 
jitressaq quddiem il-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill. 

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 Karsten Friedrich Hoppenstedt + Thomas Ulmer u Anja Weisgerber + 
Elisabeth Jeggle

Emenda 513
Artikolu 16, paragrafu 2

2. L-informazzjoni msemmija fil- 2. Skond paragrafu 1, l-Istati Membri 
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paragrafu 1(b) għandha tkun 
akkumpanjata minn metadata, u 
għandha ssir disponibbli bħala 
data diġitali dokumentata bil-
ġeoreferenzi, f'format li jista' 
jinqara minn sistema 
informatizzata ġeografika (GIS).

jistgħu jagħmlu użu ukoll mis-sistemi 
tagħhom stess sabiex jipprovdu 
informazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Hoppenstedt, Weisgerber / Ulmer, Jeggle, 
Artikolu 16, paragrafu 1, parti introduttiva.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 514
Artikolu 16, paragrafu 2

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1(b) għandha tkun 
akkumpanjata minn metadata, u għandha 
ssir disponibbli bħala data diġitali 
dokumentata bil-ġeoreferenzi, f'format li 
jista' jinqara minn sistema informatizzata 
ġeografika (GIS).

2. L-Istati Membri jgħaddu dawn id-dettalji 
tar-regolamenti tagħhom ta’ prattika tajba 
u professjonali ta’ l-użu tal-ħamrija lill-
Kummissjoni fi żmien ħames snin minn [id-
data tat-traspożizzjoni]. Sentejn wara li 
jkunu ġew mgħoddija dawn ir-rapporti ta’ 
l-Istat Membri, l-Kummissjoni tħejji 
rapport dwar dawn ir-regoli li wara 
jitressaq quddiem il-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni ta’ l-Emenda mressqa minn Seeber, Artikolu 16, paragrafu 1, punt (b).

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 515
Artikolu 16, paragrafu 2
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2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1(b) għandha tkun akkumpanjata 
minn metadata, u għandha ssir disponibbli 
bħala data diġitali dokumentata bil-
ġeoreferenzi, f'format li jista' jinqara minn 
sistema informatizzata ġeografika (GIS).

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1(b) għandha tkun akkumpanjata 
minn metadejta, u għandha ssir disponibbli 
bħala dejta diġitali dokumentata bil-
ġeoreferenzi, f'format li jista' jinqara minn 
sistema ta’ informazzjoni ġeografika (GIS), 
f’konformità mad-Direttiva 2007/2/KE 
INSPIRE. 

Or. en

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 516
Artikolu 16, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Skond l-Artikolu preżenti, miżuri u 
programmi ta’ miżuri li huma ta’ suċċess, 
evalwati u mgħoddija, jistgħu jiżdiedu 
bħala “Best Practice Modelle” f’Anness III

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni ta’ l-Emenda mressqa minn Seeber, Artikolu 16, paragrafu 1, punt (b).

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 517
Artikolu 17
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Artikolu 17
L-iskambju ta' l-informazzjoni

Fi żmien sena minn [id-data tad-dħul fis-
seħħ], il-Kummissjoni għandha tistabbilxxi 
pjattaforma għall-iskambju ta' l-
informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati dwar l-identifikazzjoni 
taż-żoni ta' riskju skond l-Artikolu 6 u dwar 
il-metodoloġiji għall-evalwazzjoni tar-riskji 
għas-siti kontaminati li jkunu qed jintużaw 
jew qed jiġu żviluppati.

imħassar

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.

Emenda mressqa minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 518
Artikolu 17

Fi żmien sena minn [id-data tad-dħul fis-
seħħ], il-Kummissjoni għandha tistabbilxxi
pjattaforma għall-iskambju ta' l-
informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati dwar l-identifikazzjoni 
taż-żoni ta' riskju skond l-Artikolu 6 u dwar
il-metodoloġiji għall-evalwazzjoni tar-riskji 
għas-siti kontaminati li jkunu qed jintużaw 
jew qed jiġu żviluppati.

Fi żmien sena minn [id-data tad-dħul fis-
seħħ], il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi
pjattaforma għall-iskambju ta' l-
informazzjoni u l-koordinazzjoni bejn l-
Istati Membri u l-partijiet interessati dwar:

(a) l-aqwa prattiki fil-preservazzjoni u fit-
titjib tal-funzjoni tal-ħamrija sabiex taġixxi 
bħala depożitu tal-karbonju, skond l-
Artikolu 3;
(b) l-identifikazzjoni ta’ ħamrija utli u ta’ l-
aqwa prattiki għall-protezzjoni, il-
preservazzjoni u t-titjib tal-karatteristiċi u 
tal-funzjonijiet tagħha skond l-Artikolu 
4(1a);
(c) kodiċi ta’ prattika tajba skond l-Artikolu 
4(1b), inklużi l-aqwa prattiki għall-
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prevenzjoni u sabiex jingħelbu l-erożjoni, 
it-tnaqqis ta’ materjal organiku, it-trassis, 
it-tmelliħ, il-‘landslides’, l-effetti avversi 
mill-bidla fil-klima, it-tiswir ta’ deżerti, u t-
tnaqqis tal-bijodiversità li jirriżultaw minn 
proċessi ta’ degradazzjoni tal-ħamrija;
(d) il-kodiċi ta’ prattika tajba għall-
issiġillar skond l-Artikolu 5;
(e) l-identifikazzjoni taż-żoni ta' prijorità
skond l-Artikolu 6;
(f) il-metodoloġiji għall-evalwazzjoni tar-
riskji għas-siti mniġġsin li jkunu qed 
jintużaw jew qed jiġu żviluppati;

(g) informazzjoni xjentifika dwar il-
protezzjoni tal-ħamrija mis-Seba’ 
Programm ta’ Qafas, fost oħrajn, u minn 
programmi sussegwenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pjattaforma għall-iskambju ta’ l-informazzjoni għandu jkollha rwol usa’ u iktar ċentrali 
milli fil-fatt għandha fil-proposta tal-Kummissjoni. Din l-emenda tieħu post l-emenda 82 fl-
abbozz tar-rapport, iżda għandha miżjud magħha l-kliem “u koordinazzjoni” fl-ewwel 
sottoparagrafu, sabiex ikun ikkjarifikat il-fatt li din il-pjattaforma għandu jkollha wkoll rwol 
ta’ koordinazzjoni.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber u Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Renate Sommer u Peter Liese

Emenda 519
Artikolu 17

Fi żmien sena minn [id-data tad-dħul fis-
seħħ], il-Kummissjoni għandha tistabbilxxi 
pjattaforma għall-iskambju ta' l-
informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati dwar l-identifikazzjoni 
taż-żoni ta' riskju skond l-Artikolu 6 u dwar 
il-metodoloġiji għall-evalwazzjoni tar-riskji 
għas-siti kontaminati li jkunu qed jintużaw 
jew qed jiġu żviluppati.

1. Fi żmien sena minn [id-data tad-dħul fis-
seħħ], il-Kummissjoni għandha tistabbilxxi 
pjattaforma għall-iskambju ta' l-
informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati dwar tagħrif skond
Artikolu 16, dwar 
il-metodoloġiji li jkunu qed jintużaw jew 
qed jiġu żviluppati kif ukoll dwar 
esperjenzi fil-prevenzjoni ta’ tħarbit fil-
kwalità tal-ħamrija u dawk assoċjati mal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Bl-istabbiliment ta’ pjattaforma għall-iskambju ta’ l-informazzjoni, aċċess usa’ għall-
pjattaforma kif ukoll  involviment attiv tal-gruppi relevanti kollha għanhom ikunu possibbli.
Fl-istess ħin wieħed għandu joqgħod attent għall- proċeduri pragmatiċi taħt konsiderazzjoni 
tas-sistemi disponibbli fl-Istati Membri kif ukoll għall-kompatibilità ma’ sistemi ta’ 
informazzjoni nazzjonali, partikolarment sabiex mhux is-sistemi nazzjonali kollha jkunu 
suġġetti għar-regolamenti tad-Direttiva 2007/2/KE (INSPIRE). (Weisgerber/Ulmer)

L-istabbiliment ta’ pjattaforma għall-iskambju ta’ l-informazzjoni tirrappreżenta proposta 
ewlenija għat-titjib tal-kwalità tal-ħamrija fil-Komunità, li tgħin għall-iskambju ta’ għarfien u 
tista’ twassal għall-sinerġija. (Jeggle)

L-iskambju ta’ għarfien ġewwa l-Komunità Ewropea huwa f’konformità mar-rekwiżiti bażiċi 
ta’ din id-Direttiva. L-aċċess wiesa’ għal din il-pjattaforma jippermetti avvanz estensiv ta’ l-
iskambju f’sens ta’ “ best practice’. (Haug)

L-istabbiliment ta’ pjattaforma għall-iskambju ta’ l-informazzjoni tirrappreżenta proposta 
ewlenija għat-titjib tal-kwalità tal-ħamrija fil-Komunità, li tgħin għall-iskambju ta’ għarfien u 
tista’ twassal għall-sinerġija. Aċċess usa’ għal din il-pjattaforma u involviment attiv tal-
gruppi relevanti kollha, li għandhom għarfien, prattiki tajbin fir-rigward ta’ protezzjoni tal-
ħamrija adegwata u snin ta’ esperejnza, għandu jkun possibbli.
. (Sommer/Liese)

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi u Alfonso Andria

Emenda 520
Artikolu 17

Fi żmien sena minn [id-data tad-dħul fis-
seħħ], il-Kummissjoni għandha tistabbilxxi 
pjattaforma għall-iskambju ta' l-
informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati dwar l-identifikazzjoni 
taż-żoni ta' riskju skond l-Artikolu 6 u dwar 
il-metodoloġiji għall-evalwazzjoni tar-riskji 
għas-siti kontaminati li jkunu qed jintużaw 
jew qed jiġu żviluppati.

Fi żmien sena minn [id-data tad-dħul fis-
seħħ], il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
pjattaforma għall-iskambju ta' l-
informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati dwar l-identifikazzjoni 
taż-żoni ta' riskju skond l-Artikolu 6 u dwar 
il-metodoloġiji għall-evalwazzjoni tar-riskji 
għas-siti kontaminati li jkunu qed jintużaw 
jew qed jiġu żviluppati. Il-Kummissjoni 
għandha tiżviluppa, f’konformità mal-
proċedura regolatorja bl-iskrutinju referuta 
fl-Artikolu 19(3), linji gwida dwar 
metodoloġiji għall-evalwazzjoni tar-riskji 
għal siti kontaminati. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

F’bosta Stati Membri l-linji gwida dwar  metodoloġiji għall-evalwazzjoni tar-riskji għal siti 
kontaminati jvarjaw minn reġjun għal ieħor (u wkoll minn muniċipalità għal oħra).  Dan, 
barra li joħloq inċertezza għal investituri f’attivitajiet ta’ riabilitazzjoni, ta’ sikwit jikkawża 
disputi legali twal u – konsegwentement – dewmien f’attivitajiet ta’ riabilitazzjoni. Dewmien 
f’attivitajiet ta’ riabilitazzjoni jqiegħed f’riskju saħħet il-bniedem u l-ambjent. Għaldaqstant, 
ukoll bil-għan li tinħoloq kompetizzjoni ġusta fl-UE għall-identifikazzjoni u għar-
riabilitazzjoni ta’ siti kontaminati, hija ħaġa importanti li jiġu żviluppati – fuq livell ta’ l-UE 
– mill-iktar fis possibbli linji gwida dwar metodoloġiji għall-evalwazzjoni tar-riskji għal siti 
kontaminati.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 521
Artikolu 17

Fi żmien sena minn [id-data tad-dħul fis-
seħħ], il-Kummissjoni għandha tistabbilxxi 
pjattaforma għall-iskambju ta' l-
informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati dwar l-identifikazzjoni 
taż-żoni ta' riskju skond l-Artikolu 6 u dwar 
il-metodoloġiji għall-evalwazzjoni tar-riskji 
għas-siti kontaminati li jkunu qed jintużaw 
jew qed jiġu żviluppati.

Fi żmien sena minn [id-data tad-dħul fis-
seħħ], il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
pjattaforma għall-iskambju ta' l-
informazzjoni bejn l-Istati Membri, 
awtoritajiet reġjonali u lokali u l-partijiet 
interessati dwar l-identifikazzjoni taż-żoni ta' 
riskju skond l-Artikolu 6, f’konformità mal-
prinċipji tad-Direttiva 2007/2/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-
14 ta' Marzu 2007 li tistabbilixxi 
Infrastruttura għall-Informazzjoni 
Ġeografika fil-Komunità Ewropea 
(Inspire), u dwar il-metodoloġiji għall-
evalwazzjoni tar-riskji għas-siti kontaminati 
li jkunu qed jintużaw jew qed jiġu 
żviluppati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġu integrati l-għodod eżistenti promossi mill-UE għall-informazzjoni 
ġeografika.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio u Umberto Guidoni

Emenda 522
Artikolu 17
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Fi żmien sena minn [id-data tad-dħul fis-
seħħ], il-Kummissjoni għandha tistabbilxxi 
pjattaforma għall-iskambju ta' l-
informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati dwar l-identifikazzjoni 
taż-żoni ta' riskju skond l-Artikolu 6 u dwar 
il-metodoloġiji għall-evalwazzjoni tar-riskji
għas-siti kontaminati li jkunu qed jintużaw 
jew qed jiġu żviluppati.

Fi żmien sena minn [id-data tad-dħul fis-
seħħ], il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
pjattaforma għall-iskambju ta' l-
informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati dwar l-identifikazzjoni 
taż-żoni ta' riskju skond l-Artikolu 6 u dwar 
il-metodoloġiji għat-tnissil tal-valuri ta’ 
referenza u l-metodoloġiji għall-
evalwazzjoni tar-riskji għas-siti kontaminati 
li jkunu qed jintużaw jew qed jiġu 
żviluppati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-pjattaforma għandha tintuża wkoll sabiex jiġu diskussi l-konvenjenza u l-potenzjal li 
jiġu armonizzati l-metodoloġiji għat-tnissil ta’ valuri ta’ referenza. 

Emenda mressqa minn Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis u Umberto Guidoni

Emenda 523
Artikolu 17

Fi żmien sena minn [id-data tad-dħul fis-
seħħ], il-Kummissjoni għandha tistabbilxxi
pjattaforma għall-iskambju ta' l-
informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati dwar l-identifikazzjoni 
taż-żoni ta' riskju skond l-Artikolu 6 u dwar 
il-metodoloġiji għall-evalwazzjoni tar-riskji 
għas-siti kontaminati li jkunu qed jintużaw 
jew qed jiġu żviluppati.

Fi żmien sena minn [id-data tad-dħul fis-
seħħ], il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi
pjattaforma għall-iskambju ta' l-
informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati dwar l-identifikazzjoni 
taż-żoni ta' riskju skond l-Artikolu 6, dwar 
il-mekkaniżmi referuti fl-Artikolu 13(3) 
għall-finanzjament tar-riabilitazzjoni ta’ 
siti kontaminati u dwar il-metodoloġiji 
għall-evalwazzjoni tar-riskji għas-siti 
kontaminati li jkunu qed jintużaw jew qed 
jiġu żviluppati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li se tkun ħaġa kritika u diffiċli sabiex tiġi implimentata dispożizzjoni tad-Direttiva, 
se jkun utli ħafna li jiġi stabbilit skambju ta’ informazzjoni dwarha.
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Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 524
Artikolu 17

Fi żmien sena minn [id-data tad-dħul fis-
seħħ], il-Kummissjoni għandha tistabbilxxi
pjattaforma għall-iskambju ta' l-
informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati dwar l-identifikazzjoni 
taż-żoni ta' riskju skond l-Artikolu 6 u dwar 
il-metodoloġiji għall-evalwazzjoni tar-riskji 
għas-siti kontaminati li jkunu qed jintużaw 
jew qed jiġu żviluppati.

Fi żmien sena minn [id-data tad-dħul fis-
seħħ], il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi
pjattaforma għall-iskambju ta' l-
informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati dwar l-identifikazzjoni 
taż-żoni ta' riskju skond l-Artikolu 6, dwar 
esperjenzi fl-identifikazzjoni ta’ attivitajiet 
li għandhom potenzjal għoli li jikkawżaw 
jew li kkawżaw kontaminazzjoni tal-
ħamrija, dwar l-aqwa prattiki għall-
investigazzjoni tal-ħamrija u għar-
riabilitazzjoni tal-ħamrija u dwar il-
metodoloġiji għall-evalwazzjoni tar-riskji 
għas-siti kontaminati li jkunu qed jintużaw 
jew qed jiġu żviluppati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskambju ta’ l-għarfien għandu jiġbor fih l-istrumenti kollha. 

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 525
Artikolu 17

Fi żmien sena minn [id-data tad-dħul fis-
seħħ], il-Kummissjoni għandha tistabbilxxi 
pjattaforma għall-iskambju ta' l-
informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati dwar l-identifikazzjoni 
taż-żoni ta' riskju skond l-Artikolu 6 u dwar 
il-metodoloġiji għall-evalwazzjoni tar-riskji 
għas-siti kontaminati li jkunu qed jintużaw 
jew qed jiġu żviluppati.

Fi żmien sena minn [id-data tad-dħul fis-
seħħ], il-Kummissjoni għandha tistabbilxxi 
pjattaforma għall-iskambju ta' l-
informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati dwar l-identifikazzjoni 
ta’ partijiet skond l-Artikolu 6 u dwar il-
metodoloġiji għall-evalwazzjoni tar-riskji 
għaż-żoni kontaminati li jkunu qed jintużaw 
jew qed jiġu żviluppati.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta’ pjattaforma għall-iskambju ta’ l-informazzjoni tirrappreżenta proposta 
ewlenija għat-titjib tal-kwalità tal-ħamrija fil-Komunità, li tgħin għall-iskambju ta’ għarfien u 
tista’ twassal għall-sinerġija. Aċċess usa’ għal din il-pjattaforma u involviment attiv tal-
gruppi relevanti kollha, li għandhom għarfien, prattiki tajbin fir-rigward ta’ protezzjoni tal-
ħamrija adegwata u snin ta’ esperejnza, għandu jkun possibbli.

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

Emenda 526
Artikolu 17, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Bit-twaqqif, il-Kummissjoni tikkunsidra 
s-sistemi disponibbli fl-Istati Membri u tara 
li jkun hemm kompatibilità mas-sistemi 
nazzjonali ta’ tagħrif. Ir-regolamenti tad-
Direttiva 2007/2/KE ma jintmessux. L-Istati 
Membri jassistu lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-kwalità ta’ dejta u metadejta,
kif ukoll fl-użu ta’ dejta mill-passat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Weisgerber/Ulmer, Artikolu 17. 

Bl-istabbiliment ta’ din l-imsemmija pjattaforma, wieħed irid jieħu ħsieb il-proċedura 
pragmatika taħt konsiderazzjoni tas-sistemi disponibbli fl-Istati Membri. (Jeggle)

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Sommer/Liese, Artikolu 17.

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

Emenda 527
Artikolu 17, paragrafu 1 b (ġdid)

1b. Jekk skond paragrafu 1 dwar l-
iskambju ta’ informazzjoni isir magħruf li 
l-metodi ta’ l-evalwazzjoni tar-riskju tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija skond
Artikolu 11a għandhom jiġu armonizzati,
jew ikun mitlub xi addattament tad-
Direttiva għall-avvanz tekniku u xjentifiku,
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skond Artikolu 251 tal-Kuntratt,  il-
Kummissjoni tipproponi kriterji kollettivi 
għall-evalwazzjoni tar-riskju tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija kif ukoll 
addattamenti meħtieġa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Weisgerber/Ulmer, Artikolu 17. 

Il-proposta inkluża f’Artikolu 18 għandha referenza sistematika aħjar f’Artikolu 17. (Jeggle)

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Sommer / Liese, Artikolu 17.

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

Emenda 528
Artikolu 17 a (ġdid)

Artikolu 17a
Fondi għall-miżuri

Miżuri, li skond din id-Direttiva għandhom 
jittieħdu mill-Istati Membri ma jiġux 
iffinanzjati jew ko-finanzjati mill-
Komunità.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ladarba l-ħamrija tibqa’ propjetà privata jew pubblika u hija immobbli, il-prinċipju ta’ min 
iniġġes m’għandux jiddgħajjef minħabba l-allokazzjoni ta’ mezzi finanzjarji maħruġa mill-
baġit ta’ l-UE. Barra minn hekk l-emenda tevita li l-Istati Membri, li fl-imgħoddi għaddew 
minn sforzi finanzjari u amministrattivi sinifikanti, sabiex iżommu jew jirrestawraw il-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija f’Artikolu 1 jew ħamrija li kienet fi bżonn ta’ tranġar diġà 
ġiet rijabilitata b’mod sinifikanti, ikunu fi żvantaġġ.

Emenda mressqa minn Dorette Corbey, María Sornosa Martínez, Edite Estrela

Emenda 529
Artikolu 17 a (ġdid)

Artikolu 17a
Solidarjetà b’rabta mal-problemi rrelatati 

mal-bidla fil-klima
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Il-kawżi tal-problemi tal-ħamrija bħall-
erożjoni, in-nirien fil-foresti, it-tiswir ta’ 
deżerti, in-nuqqas ta’ xita u t-tmelliħ
jistgħu jkunu rrelatati millinqas b’mod 
parzjali mal-bidla fil-klima. Sabiex ikunu 
solvuti l-problemi tal-ħamrija rrelatati mal-
bidla fil-klima, hija neċessarja s-
solidarjetà. Għaldaqstant, il-Kummissjoni, 
qabel l-1 ta’ Lulju 2008, għandha tesplora 
l-prattiċitajiet ta’ mekkaniżmu ta’ 
solidarjetà. Dan se jinkludi baġit u 
speċifikazzjoni ta’ kundizzjonijiet li bi qbil 
magħhom l-Istati Membri jistgħu jirrikorru 
għal dan il-mekkaniżmu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher biċ-ċar li t-tisħin globali huwa problema globali. Il-bidla fil-klima tista’ ma taffettwax 
lill-Istati Membri kollha bl-istess mod. Il-ħamrija tista’ tkun affettwata mill-bidla fil-klima. L-
adattament għal dawn il-bidliet jista’ jkun iqum ħafna flus. Għaldaqstant, hija meħtieġa s-
solidarjetà. 

Emenda mressqa minn Renate Sommer, Peter Liese + Anja Weisgerber,Thomas Ulmer + 
Hartmut Nassauer + Elisabeth Jeggle 

Emenda 530
Artikolu 18

1. Il-Kummissjoni tista', skond il-
proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmija fl-Artikolu 19(3), tadatta l-
Anness I għall-progress tekniku u 
xjentifiku.
2. Fejn, fuq il-bażi ta' l-iskambju ta' l-
informazzjoni msemmi fl-Artikolu 17, tiġi 
identifikata ħtieġa għall-armonizzazzjoni 
tal-metodoloġiji għall-evalwazzjoni tar-
riskji ta' kontaminazzjoni tal-ħamrija, il-
Kumissjoni għandha tadotta kriterji 
komuni għall-evalwazzjoni tar-riskji ta' 
kontaminazzjoni skond il-proċedura 
regolatorja bl-iskrutinju msemmija fl-
Artikolu 19(3).

imħassar
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3. Fi żmien erba' snin minn [id-data 
tad-dħul fis-seħħ], il-Kummissjoni għandha 
tadotta, skond il-proċedura regolatorja 
msemmija fl-Artikolu 19(2), id-
dispożizzjonijiet meħtieġa dwar il-kwalità 
tad-data u l-metadata, l-użu tad-data 
storika, il-metodi, l-aċċess, u l-formati 
għall-iskambju tad-data għall-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonjiet ta' l-
Artikolu 16.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-istrutturar tar-rekwiżiti għad-Direttiva ta’ l-UE, speċjalment rigward it-tfassil tal-
kriterji għall-evalwazzjoni tar-riskju ta’ kontaminazzjonijiet tal-ħamrija għandha tintagħżel 
proċedura li tikkunsidra  l-interessi kollha ta’ l-stakeholders ikkonċernati u li tiggarantixxi 
parteċipazzjoni adegwata. L-awtorizzazzjoni tal-Kummissjoni msemmija f’paragrafu 3 għat-
tneħħija ta’ l-identifikazzjoni ta’ l-implimentazzjoni tal-kontenut ta’ dejta u skambju tal-
kontenut ta’ dejta mhix bżonjuża.. (Sommer/Liese)

Ir-regolamenti huma inklużi f’Artikolu 17 (Ara Proposta għall-emenda f’Artikolu 17).

Għall-istrutturar tar-rekwiżiti konkreti għad-Direttiva ta’ l-UE, speċjalment rigward it-tfassil 
tal-kriterji għall-evalwazzjoni tar-riskju ta’ kontaminazzjonijiet tal-ħamrija m’għandux ikun 
hemm referenza għall-kumitat, skond id-deċiżjoni nru. 1999/468/KE (Komitoloġija).

L-awtorizzazzjoni inkluża f’paragrafu 3 tiġi miżjud f’Artikolu 17. (Weisgerber/Ulmer + 
Jeggle)

Emendi f’Anness I mhumiex ta’ tifsira purament teknika iżda għandhom ukoll relevanza 
ekonomika u politika sinifikanti għal pożizzjonijiet eżekuttivi u għalhekk għandhom bżonn il-
parteċipazzjoni bażika tal-Parlament Ewropew. Dritt ta’ veto tal-Parlament Ewropew għad-
deċiżjoni ta’ komitoloġija nru. 1999/468/KE ma jkunx biżżejjed hawnhekk. (Nassauer)

Emenda mressqa minn Richard Seeber + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 531
Artikolu 18 Paragrafu 1

1. Il-Kummissjoni tista', skond il-proċedura imħassar
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regolatorja bl-iskrutinju msemmija 
fl-Artikolu 19(3), tadatta l-
Anness I għall-progress tekniku u 
xjentifiku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Emendi importanti tad-Direttiva għandhom jiġu implimentati bi proċedura kodeċiżjoni u 
mhux permezz ta’ proċess ta’ eliminazzjoni. (Seeber)

Il-proċedura ta’ komitoloġija mhix adattata. Hawnhekk għandha tiġi implimentata l-
proċedura skond Artikolu 251 tat-Trattat tal-KE. (Hoppenstedt)

Emenda mressqa minn Jutta Haug

Emenda 532
Artikolu 18 Paragrafu 1

1. Il-Kummissjoni tista', skond il-proċedura 
regolatorja bl-iskrutinju msemmija 
fl-Artikolu 19(3), tadatta l 
Anness I għall-progress tekniku u 
xjentifiku.

1. Bit-twaqqif tal-pjattaforma ta’ tagħrif, il-
Kummissjoni tikkunsidra s-sistemi 
disponibbli fl-Istati Membri u tara li jkun 
hemm kompatibilità mas-sistemi nazzjonali 
ta’ tagħrif. Ir-regolamenti tad-Direttiva 
2007/2/KE ma jintmessux. L-Istati Membri 
jassistu lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
kwalità ta’ dejta u metadejta, kif ukoll fl-
użu ta’ dejta mill-passat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li għall-implimentazzjoni ta’ din il-pjattaforma ta’ tagħrif jintagħżel pjan 
ta’ azzjoni pragmatiku.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 533
Artikolu 18 Paragrafu 1

1. Il-Kummissjoni tista', skond il-proċedura Il-Kummissjoni tista', skond il-proċedura 
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regolatorja bl-iskrutinju msemmija fl-
Artikolu 19(3), tadatta l-Anness I għall-
progress tekniku u xjentifiku.

regolatorja bl-iskrutinju msemmija fl-
Artikolu 19(3), tadatta l-Anness III għall-
progress tekniku u xjentifiku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda f’Anness I tista’ possibilment twassal għal emendi fil-kontenut tad-Direttiva. Dan 
jista’ jwassal għal konċentrazzjoni mill-ġdid ta’ reġistrar, pjanar u analiżi li tista’ tfisser 
waqfa twila fil-konservazzjoni tal-ħamrija. L-addattament tal-“Best Practises’’ ta’ l-oqsma 
tax-xjenza u tat-tekonoloġija jgħinu fil-progress tal-konservazzjoni tal-ħamrija.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 534
Artikolu 18 Paragrafu 2

2. Fejn, fuq il-bażi ta' l-iskambju ta' l-
informazzjoni msemmi fl-Artikolu 17, tiġi 
identifikata ħtieġa għall-armonizzazzjoni 
tal-metodoloġiji għall-evalwazzjoni tar-
riskji ta' kontaminazzjoni tal-ħamrija, il-
Kumissjoni għandha tadotta kriterji 
komuni għall-evalwazzjoni tar-riskji ta' 
kontaminazzjoni skond il-proċedura 
regolatorja bl-iskrutinju msemmija fl-
Artikolu 19(3).

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Seeber, Artikolu 18, paragrafu 1.

Emenda mressqa minn Jutta Haug

Emenda 535
Artikolu 18 Paragrafu 2

2. Fejn, fuq il-bażi ta' l-iskambju ta' l-
informazzjoni msemmi fl-Artikolu 17, tiġi 

2. Fejn, fuq il-bażi ta' l-iskambju ta' l-
informazzjoni msemmi f’paragrafu 1, tiġi 
identifikata ħtieġa għall-armonizzazzjoni tal-
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identifikata ħtieġa għall-armonizzazzjoni tal-
metodoloġiji għall-evalwazzjoni tar-riskji ta' 
kontaminazzjoni tal-ħamrija, il-Kummissjoni 
għandha tadotta kriterji komuni għall-
evalwazzjoni tar-riskji ta' kontaminazzjoni 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju 
msemmija fl-Artikolu 19(3).
.

metodoloġiji għall-evalwazzjoni tar-riskji ta' 
kontaminazzjoni tal-ħamrija skond l-
Artikolu 11a jew ikun offrut addattament 
tad-Direttiva għall-progress tekniku u 
xjentifiku, il-Kummissjoni tipproponi 
kriterji komuni għall-evalwazzjoni tar-riskji 
ta' kontaminazzjoni kif ukoll l-addattamenti 
meħtieġa skond Artikolu 251 tal-Kuntratt.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Haug, Artikolu 18, paragrafu 1.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Emenda 536
Artikolu 18, paragrafu 2

2. Fejn, fuq il-bażi ta' l-iskambju ta' l-
informazzjoni msemmi fl-Artikolu 17, tiġi 
identifikata ħtieġa għall-armonizzazzjoni 
tal-metodoloġiji għall-evalwazzjoni tar-
riskji ta' kontaminazzjoni tal-ħamrija, il-
Kumissjoni għandha tadotta kriterji komuni 
għall-evalwazzjoni tar-riskji ta' 
kontaminazzjoni skond il-proċedura 
regolatorja bl-iskrutinju msemmija fl-
Artikolu 19(3).

2. Mhux iktar tard minn [ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva], fuq il-bażi ta' 
l-iskambju ta' l-informazzjoni msemmi fl-
Artikolu 17, il-Kumissjoni għandha tadotta 
metodoloġija komuni għall-identifikazzjoni 
ta’ żoni f’riskju u kriterji komuni għall-
evalwazzjoni tar-riskji ta' kontaminazzjoni 
tal-ħamrija u għat-tnissil ta’ valuri ta’ 
referenza skond il-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmija fl-Artikolu 19(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proċedura trasparenti, demokratika u effettiva għandha sseħħ bil-parteċipazzjoni ta’ l-
imsieħba kollha.

Emenda mressqa minn Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 537
Artikolu 18 Paragrafu 2

2. Fejn, fuq il-bażi ta' l-iskambju ta' l-
informazzjoni msemmi fl-Artikolu 17, tiġi 
identifikata ħtieġa għall-armonizzazzjoni tal-

2. Fejn, fuq il-bażi ta' l-iskambju ta' l-
informazzjoni msemmi fl-Artikolu 17, tiġi 
identifikata ħtieġa għall-armonizzazzjoni tal-
metodoloġiji għall-evalwazzjoni tar-riskji ta' 
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metodoloġiji għall-evalwazzjoni tar-riskji ta' 
kontaminazzjoni tal-ħamrija, il-Kumissjoni 
għandha tadotta kriterji komuni għall-
evalwazzjoni tar-riskji ta' kontaminazzjoni 
skond il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju
msemmija fl-Artikolu 19(3).

kontaminazzjoni tal-ħamrija, il-Kumissjoni 
tipproponi kriterji komuni għall-
evalwazzjoni tar-riskji ta' kontaminazzjoni 
skond l-Artikolu 251 tal-Kuntratt.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar metodoloġiji kollettivi għall-evalwazzjoni tar-riskji ta’ kontaminazzjoni tal-
ħamrija għandha konsegwenzi sinifikanti fiż-żoni koperti mil-leġiżlazzjoni Ewropeja tal-
ħamrija. F’dan il-każ il-proċedura ta’ komitoloġija mhix adegwata. Hawnhekk għandha tiġi 
adottata l-proċedura skond Artikolu 251 tal-Kuntratt tal-KE.

Emenda mressqa minn Richard Seeber + Jutta Haug + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 538
Artikolu 18 Paragrafu 3

3. Fi żmien erba' snin minn [id-data tad-
dħul fis-seħħ], il-Kummissjoni għandha 
tadotta, skond il-proċedura regolatorja 
msemmija fl-Artikolu 19(2), id-
dispożizzjonijiet meħtieġa dwar il-kwalità 
tad-data u l-metadata, l-użu tad-data 
storika, il-metodi, l-aċċess, u l-formati 
għall-iskambju tad-data għall-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonjiet ta' l-
Artikolu 16.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Seeber, Artikolu 18, paragrafu 1.

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Haug, Artikolu 18, paragrafu 1.

Skond paragrafu 3, l-Istati Membri għandu jkollhom il-possibilità li jużaw is-sistemi tagħhom 
stess għall-akkwist ta’ tagħrif. (Hoppenstedt)
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Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Emenda 539
Artikolu 18 a (ġdid)

Regolament Temporanju
Ir-regolamenti ta’ din id-Direttiva ma 
japplikawx għal żoni
a) fejn, b’koordinazzjoni ma’ l-awtoritajiet 
kompetenti, mill-[data tad-dħul fis-seħħ
tad-Direttiva], ikunu qiegħdin isiru jew 
ikunu saru xi miżuri ta’ tranġar;
b) fejn l-awtoritajiet kompetenti, mill-[data 
tad-dħul fis-seħħ tad-Direttiva], ikunu 
ħadu ċerti deċiżjonijiet dwar tranġar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa fl-interess ta’ min ikun implimenta azzjonijiet ta’ tranġar li ma jerġax jirrepeti dan ix-
xogħol . Sabiex tiġi provduta sigurtà legali għal dawk il-miżuri konklużi u sabiex tkun żgurata
garanzija ta' fiducja, id-Direttiva għanha tinkludi regolament dwar perjodu temporanju ta’ 
applikazzjoni.

Emenda mressqa minn Jutta Haug + Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emenda 540
Artikolu 19

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 
megħjuna minn kumitat, minn hawn 'il 
quddiem "il-Kumitat".
2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-
Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, 
bil-qies tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 
tagħha.
Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet 
xhur.
3. Fejn issir riferenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-
Artikoli 5a, paragrafi 1 sa 4, u l-Artikolu 7 

imħassar
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tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.
4. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli 
ta' proċedura tiegħu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Emendi ta’ din id-Direttiva mhumiex ta’ tifsira purament teknika iżda għandhom ukoll 
relevanza ekonomika u politika sinifikanti għal pożizzjonijiet eżekuttivi u għalhekk għandhom 
bżonn il-parteċipazzjoni bażika tal-Parlament Ewropew. Dritt ta’ veto tal-Parlament 
Ewropew għad-deċiżjoni ta’ komitoloġija nru. 1999/468/KE ma jkunx biżżejjed hawnhekk. 
(Nassauer)

Sekwenza ta’ emendi f’Artikolu 18. (Hoppenstedt)

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt 

Emenda 541
Artikolu 19 Paragrafu 4

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

4. Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta' 
proċedura tiegħu. F’dan il-każ ir-
rappreżentant ta’ ċrieki involuti jingħata d-
dritt li jieħu sehem fil-konsultazzjonijiet 
tal-kumitat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun hemm proċedura trasparenti u demokratika u prattika mil-lat legali 
mill-parteċipanti kollha. 

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 542
Artikolu 19 Paragrafu 4 a (ġdid)
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4a. Qabel ma tittieħed deċiżjoni, l-kumitat 
jikkonsulta mal-komunitajiet tan-negozju
konċernati u mal-federazzjonjiet 
ambjentali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun hemm proċedura trasparenti u demokratika u prattika mil-lat legali 
mill-parteċipanti kollha. 

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

Emenda 543
Artikolu 20 Paragrafu 1 Subparagrafu 1

1. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-
ewwel rapport ta' evalwazzjoni 
dwar l-implimentazzjoni ta' din id-
Direttiva fi żmien sentejn mill-
wasla tal-programmi ta' miżuri u 
ta' l-Istrateġiji Nazzjonali għat-
Tranġar.

1. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-
ewwel rapport ta' evalwazzjoni dwar l-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva fi 
żmien tliet snin mill-istabbiliment tal-
pjattaforma ta’ tagħrif skond Artikolu 17.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Addattament ta’ l-emendi msemmija qabel.

Jekk l-ewwel rapport isir wara tliet snin għandu jkun biżżejjed. (Jeggle + Sommer/Liese)

Addattament ta’ l-emendi f’Artikolu 17. 

Jekk l-ewwel rapport isir wara tliet snin għandu jkun biżżejjed. (Weisgerber/Ulmer)

Emenda mressqa minn Jutta Haug

Emenda 544
Artikolu 20 Paragrafu 1 Subparagrafu 1

1. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-
ewwel rapport ta' evalwazzjoni dwar l-

1. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-
ewwel rapport ta' evalwazzjoni dwar l-



AM\685116MT.doc 125/147 PE 392.343v02-00

MT

implimentazzjoni ta' din id-Direttiva fi 
żmien sentejn mill-wasla tal-programmi ta' 
miżuri u ta' l-Istrateġiji Nazzjonali għat-
Tranġar.

implimentazzjoni ta' din id-Direttiva fi 
żmien sentejn mill-istabbiliment tal-
pjattaforma ta’ tagħrif skond Artikolu 17.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Addattament ta’ l-emendi f’Artikoli 16, 17, 18.

Emenda mressqa minn Elisabeth Jeggle + Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Renate 
Sommer, Peter Liese + Jutta Haug

Emenda 545
Artikolu 20 Paragrafu 2 

2. Ir-rapporti li dwarhom jipprovdi il-
paragrafu 1 għandhom jinkludu reviżjoni 
tal-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni 
ta' din id-Direttiva, fuq il-bażi ta' l-
evalwazzjonijiet magħmulin mill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 16.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Addattament ta’ l-emendi ta’ qabel.

Jekk l-ewwel rapport isir wara tliet snin għandu jkun biżżejjed. (Jeggle + Sommer/Liese)

Addattament ta’ l-emendi f’Artikolu 17.

Jekk l-ewwel rapport isir wara tliet snin għandu jkun biżżejjed. (Weisgerber/Ulmer)

Addattament ta’ l-emendi f’Artikoli 16, 17, 18.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Emenda 546
Artikolu 20 a (ġdid)

Artikolu 20a
Skond din id-Direttiva, il-miżuri li 
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għandhom jiġu implimentati mill-Istati 
Membri mhumiex ser jiġu ffinanzjati jew 
ko-finanzjati mill-Komunità Ewropea.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ladarba l-ħamrija tibqa’ propjetà privata jew pubblika u hija immobbli, il-prinċipju ta’ min 
iniġġes m’għandux jiddgħajjef minħabba l-allokazzjoni ta’ mezzi finanzjarji maħruġa mill-
baġit ta’ l-UE. Skond dan l-Artikolu, il-promozzjoni ta’ miżuri volontarji jew miżuri li jaqaw 
taħt il-ġurisdizzjoni ta’ l-Istati Membri tibqa’ possibbli, pereżempju permezz ta’ fondi 
strutturali.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Emenda 547
Artikolu 21

Reviżjoni Proposta dwar skart bijodegradabbli u 
reviżjoni

Mhux iktar tard minn [sena wara d-dħul 
fis-seħħ ta’ din id-Direttiva], il-
Kummissjoni għandha tippreżenta proposta 
għal direttiva dwar skart bijodegradabbli 
sabiex tistabbilixxi livelli ta’ kwalità għall-
użu ta’ skart bijodegradabbli bħala 
materjal li jtejjeb il-ħamrija. 

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi din id-
Direttiva sa mhux aktar tard minn [15-il sena 
wara d-data tad-dħul fis-seħħ] u, fejn dan 
ikun f'loku, tipproponi kwalunkwe emenda 
meħtieġa.

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi din id-
Direttiva sa mhux aktar tard minn [15-il sena 
wara d-data tad-dħul fis-seħħ] u, fejn dan 
ikun f'loku, tipproponi kwalunkwe emenda 
meħtieġa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Direttiva dwar skart bijodegradabbli hija meħtieġa sabiex tibdel id-direzzjoni ta’ skart 
bijodegradabbli minn ‘landfilling’ u ħruq f’irmied lejn l-iktar użu effettiv ta’ skart 
bijodegradabbli li huwa bħala materjal li jtejjeb il-ħamrija sabiex jiżdied il-kontenut tal-
materjal organiku tal-ħamrija.
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Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish

Emenda 548
Artikolu 22

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar il-penalitajiet applikabbli għal 
ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati 
skond din id-Direttiva, u għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
dawn id-dispożizzjonijiet jiġu implimentati. 
Il-penali stabbiliti għandhom ikunu effikaċi, 
proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw dawn id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa mhux 
aktar tard mid-data speċifikata fl-
Artikolu 24, u jinnotifikawha wkoll bi 
kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwa 
dawn id-dispożizzjonijiet.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar il-penalitajiet applikabbli għal 
ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati 
skond Kapitolu I u III ta’ din id-Direttiva, u 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa 
biex jiżguraw li dawn id-dispożizzjonijiet 
jiġu implimentati. Il-penali stabbiliti 
għandhom ikunu effikaċi, proporzjonati u 
dissważivi. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw dawn id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard mid-data 
speċifikata fl-Artikolu 24, u jinnotifikawha 
wkoll bi kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffettwa dawn id-dispożizzjonijiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhumiex neċessarju sanzjonijiet speċifiċi għan-nuqqas ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet
ta’ Kapitolu II minn sidien ta’ l-artijiet u utenti ta’ l-artijiet. Is-sanzjonijiet ta’ offiżi kontra d-
dispożizzjonijiet f’Kapitoli I u III, speċjalment f’Artikoli 4 u 9, huma biżżejjed għall-użu ta’ l-
art li mhuwiex kumpatibbli ma’ l-ambjent. Fil-qafas tar-riforma tal-GAP, hemm ippjanata 
sistema adegwata ta’ kontroll u ta’ sanzjonjiet għall-industrija tal-biedja.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 549
Artikolu 23

Artikolu 23

Emenda għad-Direttiva 2004/35/KE

imħassar

Fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 2004/35/KE, il-
paragrafu 3 jinbidel b'dan li ġej:

“3. L-awtorità kompetenti għandha 
tesiġi l-miżuri ta' tranġar li l-operatur 
għandu jieħu. Suġġett għall-Artikolu 13(1) 
tad-Direttiva xx/xx/xx, jekk l-operatur 
jonqos milli jikkonforma ma' l-obbligi 
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stipulati fil-paragrafi 1 jew 2(b), (c) jew (d) 
ta' dan l-Artikolu, jew ma jkunx jista' jiġi 
identifikat, jew ma jkunx obbligat jerfa' l-
ispejjeż taħt din id-Direttiva, dawk il-miżuri 
jistgħu jittieħdu mill-awtorità kompetenti 
nnifisha."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Permezz ta’ din il-klawsola, l-ispiża finanzjarja ta’ fondi pubbliċi ma tistax tiġi kalkolata.
Għandu jibqa’ għall-ġudizzju ta’ l-Istati Membri fuq liema skala (jistgħu) jirrijabilitaw id-
danni ambjentali. 

Emenda mressqa minn Péter Olajos

Emenda 550
ARTIKOLU 23

Artikolu 6, paragrafu 3 (Id-Direttiva 2004/35/KE)

3. L-awtorità kompetenti għandha tesiġi l-
miżuri ta' tranġar li l-operatur għandu jieħu. 
Suġġett għall-Artikolu 13(1) tad-Direttiva 
xx/xx/xx, jekk l-operatur jonqos milli 
jikkonforma ma' l-obbligi stipulati fil-
paragrafi 1 jew 2(b), (c) jew (d) ta' dan l-
Artikolu, jew ma jkunx jista' jiġi identifikat, 
jew ma jkunx obbligat jerfa' l-ispejjeż taħt 
din id-Direttiva, dawk il-miżuri jistgħu 
jittieħdu mill-awtorità kompetenti nnifisha.

3. L-awtorità kompetenti għandha tesiġi l-
miżuri li jirrimedjaw li l-operatur għandu 
jieħu. Suġġett għall-Artikolu 13(1) tad-
Direttiva xx/xx/xx, jekk l-operatur jonqos 
milli jikkonforma ma' l-obbligi stipulati fil-
paragrafi 1 jew 2(b), (c) jew (d) ta' dan l-
Artikolu, jew ma jkunx jista' jiġi identifikat, 
jew ma jkunx obbligat jerfa' l-ispejjeż taħt 
din id-Direttiva, dawk il-miżuri jistgħu 
jittieħdu mill-awtorità kompetenti nnifisha, 
meta jkun falla kull tentattiv ieħor.

Or. en

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Renate Sommer, Peter Liese

Emenda 551
Artikolu 24 Paragrafu 1 Subparagrafu 2 a (ġdid)

Il-pubblikazzjoni tal-ftehim hija biżżejjed 
jekk diġà hemm kontinwità tar-regolamenti 
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nazzjonali eżistenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond il-kunċett tal-Kummissjoni, ċerti regolamenti eżistenti fl-Istati Membri m’għandhom 
bżonn l-ebda addattament fil-kontenut tad-Direttiva, ladarba dawn igawdu l-istess livell ta’ 
protezzjoni jew livell aħjar u huma konsistenti mar-regolamenti tad-Direttiva. F’dan l-isfond, 
m’hemmx bżonn ta’ pubblikazzjoni ġdida u formali ta’ dawn ir-regolamenti b’referenza għal 
din id-Direttiva u pubblikazzjoni uffiċjali tal-ftehim hija biżżejjed. (Weisgerber/Ulmer + 
Jeggle + Sommer/Liese) 

Skond il-kunċett tal-Kummissjoni, ċerti regolamenti eżistenti fl-Istati Membri m’għandhom 
bżonn l-ebda addattament fil-kontenut tad-Direttiva, ladarba dawn igawdu minn livell ta’ 
protezzjoni indaqs jew aħjar u huma konsistenti mar-regolamenti tad-Direttiva. (Haug)

Emenda mressqa minn Richard Seeber + Thomas Ulmer + Lambert van Nistelrooij, Esther De 
Lange, Neil Parish + Renate Sommer, Peter Liese + Elisabeth Jeggle

Emenda 552
Anness I

Anness I imħassar

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. (Seeber)

Il-kriterji deskritti mhumiex provduti f’kull Stat Membru u f’kull reġjun b’mod estensiv.
Ladarba l-kriterji u punti ta’ referenza għal sit intenzjonat fil-proposta għad-Direttiva 
oriġinali huma inadegwati, il-kriterji b’kollox m’għandhomx jiġu aċċettati. (Ulmer + Jeggle)

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. (van Nistelrooij and others)

Ir-regolamenti għal Kapitolu II ma jikkunsidrawx konċessjonijiet nazzjonali u jwasslu għal 
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regolamenti doppji bi spejjeż amministrattivi għoljin u sproporzjonati. Sabiex l-istimi jiġu 
implimentati fuq livelli lokali, ir-riskji potenzjali msemmija f’Kapitolu II juru differenzi 
reġjonali kbar. “Stigmatizzazzjoni” globali bħala “siti f’riskju” twassal għal spiża 
inadegwata għas-sidien ta’ l-art. (Sommer/Liese) 

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Emenda 553
Anness I, Kapitolu 1

Anness I, Kapitolu 1 Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kapitolu II f’konnessjoni ma’ Anness I ma jikkonsidrax dak li diġà huwa akkwistat mill-Istati 
Membri. Dan jwassal għar-regolamenti doppji u jikkawżaw spiża amministrattiva għolja u 
inadegwata. Sabiex jiġu implimentati evalwazzjonijiet fuq livell lokali, ir-riskji potenzjali 
imsemmija f’Kapitolu II juru differenzi reġjonali kbar. “Stigmatizzazzjoni” globali bħala“siti 
f’riskju” twassal għal spiża inadegwata għas-sidien ta’ l-art. Il-kriterji deskritti f’Anness I 
huma globali wisq u ma jikkonsidrawx il-prinċipji bażiċi tad-dejta.

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 554
Anness I, Sezzjoni 1, Linja 3 a (ġdida) 

Kontenut ta’ sustanza organika

Or. de

Ġustifikazzjoni

Żona mhedda mill-erożjoni tingħaraf min-nuqqas ta’ kontenut ta’ materja organika jew ta’ 
ħumus fil-ħamrija. Permezz tal-qies ta’ dan il-parametru, l-analiżi tar-rekwiżiti, f’konformità 
ma’ parametri oħra tista’ tkun stabbilita u kontro-miżuri adegwati jkunu implimentati. 
Konċentrazzjoni ta’ materja organika fil-ħamrija ttejjeb b’mod konsiderevoli ż-żamma ta’ l-
ilma. Permezz ta’ dan, l-erożjoni tista’ tiġi evitata.
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Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 555
L-Anness I, is-Sezzjoni 1, il-Fillieri 8, 9 u 9 a (ġodda)

Il-kundizzjonjiet idroloġiċi Il-kundizzjonijiet idroloġiċi u idroġeoloġiċi
Żona agroekoloġika Żona agroekoloġika

Fatturi antropoġeniċi (eż. xogħlijiet 
idrawliċi, eċċ.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu identifikati żoni f’riskju ta’ erożjoni, xogħlijiet magħmulin mill-bniedem 
għandhom ikunu inklużi fost l-elementi, kif ukoll l-idroġeoloġija li hija element kruċjali li 
jinfluwenza l-ilmijiet tal-wiċċ, responsabbli b’mod dirett mill-erożjoni. 

Emenda mressqa minn John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Emenda 556
L-Anness I, is-Sezzjoni 1, il-Filliera 9 a (ġdida)

pH (il-potenzjal ta’ l-Idroġenu)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dik il-ħamrija biss li tkun tinsab f’kundizzjoni xierqa tal-pH (potenzjal ta’ l-Idroġenu) tiżgura 
struttura stabbli tal-ħamrija u tnaqqas il-periklu ta’ erożjoni. Dan jinkiseb permezz ta’ l-
istabbilizzazzjoni tal-pori ta’ minerali tat-tafal.  L-istruttura instabbli ta’ mases tal-ħamrija 
tiġi stabbilizzata.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Emenda 557
Anness I, Sezzjoni 2

Anness I, Kapitolu 2 imħassar

Or. de



PE 392.343v02-00 132/147 AM\685116MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Kapitolu II f’konnessjoni ma’ Anness I ma jikkonsidrax dak li diġà huwa akkwistat mill-Istati 
Membri. Dawn jwassal għar-regolamenti doppji u jikkawżaw spiża amministrattiva għolja u 
inadegwata. Sabiex jiġu implimentati evalwazzjonijiet fuq livell lokali, ir-riskji potenzjali 
imsemmija f’Kapitolu II juru differenzi reġjonali kbar. “Stigmatizzazzjoni” globali bħala“siti 
f’riskju” twassal għal spiża inadegwata għas-sidien ta’ l-art. Il-kriterji deskritti f’Anness I 
huma globali wisq u ma jikkonsidrawx il-prinċipji bażiċi tad-dejta.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 558
L-Anness I, is-Sezzjoni 2, il-Filliera 8

L-użu ta' l-art (inklużi l-ġestjoni ta' l-artijiet, 
is-sistemi agrikoli u l-koltivazzjoni tal-
foresti)

L-użu ta' l-art (inklużi l-ġestjoni ta' l-artijiet, 
is-sistemi agrikoli, it-tħaffir u l-
koltivazzjoni tal-foresti)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attivitajiet ta’ tħaffir jirriżultaw fil-kxif tal-ħamrija. Għandha ssir restawrazzjoni fi tmiem l-
attivitajiet ta’ tħaffir u għaldaqstant għandha titqies bħala element li huwa ħafna iktar 
importanti meta l-attivitajiet ta’ utilizzazzjoni jkunu illegali.

Emenda mressqa minn John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Emenda 559
L-Anness I, is-Sezzjoni 2, il-Filliera 8 a (ġdida)

pH (il-potenzjal ta’ l-Idroġenu)

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċidifikazzjoni permezz tal-pH (il-potenzjal ta’ l-Idroġenu) tipperikola r-relazzjoni tal-
karbonju/tan-nitroġenu li hija importanti għat-tkabbir tal-pjanti, għall-ħżin nutrittiv  u għall-
organiżmi tal-ħamrija.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Emenda 560
Anness I, Kapitolu 3
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Anness I, Kapitolu 3 imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Weisgerber/Ulmer, Anness I, Sezzjoni 2.

Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 561
L-Anness I, is-Sezzjoni 3, il-Filliera 7

L-użu ta' l-art (inklużi l-ġestjoni ta' l-artijiet, 
is-sistemi agrikoli u l-koltivazzjoni tal-
foresti)

L-użu ta' l-art (inklużi l-ġestjoni ta' l-artijiet, 
is-sistemi agrikoli, il-koltivazzjoni tal-foresti 
u l-użu ta’ l-art tal-belt u ta’ l-industrija)

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta’ l-art tal-belt u ta’ l-industrija huwa kawża importanti tat-trassis.

Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola + John Bowis

Emenda 562
L-Anness I, is-Sezzjoni 3, il-Filliera 8 a (ġdida)

pH (il-potenzjal ta’ l-Idroġenu)

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aħjar pH (potenzjal ta’ l-Idroġenu) jiffavorixxi l-istabiltà tal-ħamrija u għaldaqstant 
inaqqas il-periklu ta’ erożjoni kif ukoll ta’ trassis permezz tal-konsolidazzjoni ta’ punti ta’ 
kuntatt ta’ minerali tat-tafal.

Emenda mressqa minn Anja Weisgerber; Thomas Ulmer

Emenda 563
Anness I, Sezzjoni 4
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Anness I, Kapitolu 4 imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Weisgerber/Ulmer Emenda, Anness I, 
Sezzjoni 2.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Emenda 564
L-Anness I, is-Sezzjoni 4, il-Filliera 4 a (ġdida)

Il-qrubija għat-toroq

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fix-xitwa, f’bosta pajjiżi l-melħ għadu jintuża għat-tneħħija tas-silġ minn toroq mimlija silġ u 
dan iwassal għat-tmelliħ permezz ta’ l-ilma li li joħroġ mis-silġ li jispiċċa fi xmajjar, f’lagi, 
f’artijiet mistagħdra u f’oċeani.  Minħabba d-densità tan-netwerk tat-toroq f’bosta partijiet 
ta’ l-Ewropa, dan is-sors ta’ tmelliħ huwa sinifikanti u  jeħtieġ li jiġi kkunsidrat.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 565
L-Anness I, is-Sezzjoni 4, il-Fillieri 6 a u 6 b (ġodda)

Ċediment ta’ l-art f’żoni qrib il-kosta
Irtirar ta’ l-ilma ta’ taħt l-art f’żoni ta’ 
transizzjoni (ilma salmastru)

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’żoni li jippreżentaw saff blat/ħamrija qrib il-kosta li jżomm fih/joħroġ minnu ħafna ilma, id-
degradazzjoni tat-topografija kkawżata minn ċediment ta’ l-art tista’ toħloq l-assorbiment tal-
ħamrija u t-tmelliħ tal-ħamrija.   Irtirar estrem ta’ l-ilma ta’ taħt l-art minn saff blat/ħamrija 
qrib il-kosta li jżomm fih/joħroġ minnu ħafna ilma jikkawża ż-żieda tar-rabta bejn l-ilma ħelu 
u tal-baħar u għaldaqstant jista’ jwassal għat-tmelliħ tal-ħamrija.
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Emenda mressqa minn Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Emenda 566
Anness I, Sezzjoni 5 

Anness I, Kapitolu 5 imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għall-emenda mressqa minn Weisgerber/Ulmer, Anness I, Sezzjoni 2.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 567
L-Anness I, is-Sezzjoni 5, il-Fillieri 6, 6 a u 6 b (ġodda)

Il-klima Il-klima u l-bidla fil-klima (eż. bidliet fil-
ħxuna u fid-distribuzzjoni tal-permafrost li 
jiddeterminaw proċessi ta’ instabiltà tal-
ħamrija f’żoni periglaċjali)
Kundizzjonijiet idroġeoloġiċi (il-profil ta’ l-
intensità tal-kapaċità ta’ trasmissjoni ta’ l-
ilma)
Fatturi antropoġeniċi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bidla fil-kwantità u fl-intensità ta’ l-ilma tax-xita tikkontribwixxi b’mod sinifikanti għall-
modifika tat-tensjoni tal-ħamrija meta tiġi affettwata mill-erożjoni u minn fenomeni ta’ 
‘landslides’. Żidiet fit-temperatura jikkawżaw tidwib tal-kontenut tas-silġ tal-permafrost, 
filwaqt li jiddeterminaw proċessi ta’ instabiltà tal-ħamrija f’żoni periglaċjali. 

Emenda mressqa minn Cristina Gutiérrez-Cortines + John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Emenda 568
L-Anness I, is-Sezzjoni 5 a (ġdida)

ELEMENTI KOMUNI GĦALL-
IDENTIFIKAZZJONI TA’ ŻONI 
F’RISKJU TA’ AĊIDIFIKAZZJONI
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pH (il-potenzjal ta’ l-Idroġenu)
Unità tipoloġika tal-ħamrija (STU) (it-tip 
ta’ ħamrija)
Il-kwalità essenzjali tal-ħamrija
Il-klima
L-użu ta’ l-art
Materjal organiku tal-ħamrija
CEC

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċidifikazzjoni hija marbuta ma’ l-elementi msemmija kollha li huma importanti għat-
tkabbir tal-pjanti u għall-karatteristiċi ekoloġiċi, inkluża l-Kapaċità ta’ Skambju ta’ Joni 
Pożittivi (CEC).Emenda mressqa minn Gyula Hegyi

Emenda 569
L-Anness I, is-Sezzjoni 5 a (ġdida)

ELEMENTI KOMUNI GĦALL-
IDENTIFIKAZZJONI TA’ ŻONI 
F’RISKJU TA’ AĊIDIFIKAZZJONI
Unità tipoloġika tal-ħamrija (STU) (it-tip 
ta’ ħamrija)
Il-kwalità essenzjali tal-ħamrija (il-livell ta’ 
l-STU)
Il-proprjetajiet idrawliċi tal-ħamrija 
Informazzjoni dwar l-ilma ta’ taħt l-art 
inkluża l-aċidità
Il-klima

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom ikunu ddefiniti l-elementi għall-identifikazzjoni ta’ żoni f’riskju ta’ aċidifikazzjoni. 

Emenda mressqa minn Alexandru-Ioan Morţun

Emenda 570
L-Anness I, is-Sezzjoni 5 a (ġdida)
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ELEMENTI KOMUNI GĦALL-
IDENTIFIKAZZJONI TA’ ŻONI 
F’RISKJU TA’ AĊIDIFIKAZZJONI
Unità tipoloġika tal-ħamrija (STU) (it-tip 
ta’ ħamrija)
Il-kwalità essenzjali tal-ħamrija (il-livell ta’ 
l-STU)
Il-proprjetajiet idrawliċi tal-ħamrija 
Il-proprjetajiet tal-ħamrija li 
jikkaratterizzaw il-proċess ta’ 
aċidifikazzjoni
Il-klima

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proprjetajiet kimiċi li jiddefinixxu l-aċidità tal-ħamrija (pH, SB, Ah, TSH jew Ah, VSH jew 
Ah,l-aluminju) jippermettu li ssir l-identifikazzjoni tal-ħamrija ta’ l-aċidu u taż-żoni f’riskju 
ta’ aċidifikazzjoni, l-applikazzjoni tal-miżuri li jtejbu u l-kwantifikazzjoni ta’ l-isforzi tekniċi u 
finanzjarji għar-riabilitazzjoni u għall-konservazzjoni tal-funzjonijiet tal-ħamrija, ta’ 
pajsaġġi naturali, ta’ l-ekwilibriju għall-iffunzjonar tajjeb ta’ l-ekosistemi.   

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 571
L-Anness I, is-Sezzjoni 5 a (ġdida)

ELEMENTI KOMUNI GĦALL-
IDENTIFIKAZZJONI TA’ ŻONI 
F’RISKJU TA’ TELF TAL-
BIJODIVERSITÀ
Unità tipoloġika tal-ħamrija (STU) (it-tip 
ta’ ħamrija)
Parametri komuni tal-ħamrija (pH, il-
kwalità essenzjali, CEC, ...)
It-topografija, inklużi x-xaqliba tat-timjila 
u t-tul tat-timjila 
Il-kopertura ta’ l-art
L-użu ta' l-art (inklużi l-ġestjoni ta' l-
artijiet, is-sistemi agrikoli u l-koltivazzjoni 
tal-foresti)
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Bidla fl-użu ta’ l-art
Il-klima (inklużi d-distribuzzjoni tax-xita u 
l-karatteristiċi tar-riħ)
Il-pedoklima
Il-kundizzjonjiet idroloġiċi
Il-kundizzjonijiet idroġeoloġiċi
Żona agroekoloġika
Fatturi antropoġeniċi
‘Ecotones’
Karbonju organiku tal-ħamrija (il-
konċentrazzjoni totali u tal-‘humus’)
Karbonju organiku tal-ħamrija (stokk)
Żoni Protetti (Sci, SPZs)
Parametri bijokimiċi rrelatati ma’ 
funzjonijiet metaboliċi tal-ħamrija (bħar-
rata ta’ respirazzjoni tal-ħamrija, il-
kontenut mikrobiku tal-karbonju, eċċ ...) 
Gruppi tassonomiċi endemiċi
Abbondanza ta’ gruppi tassonomiċi 
magħżulin ta’ organiżmi ħajjin fil-ħamrija
L-abbondanza ta’ komunitajiet bijoloġiċi 
magħżulin fil-ħamrija
L-uniformità ta’ gruppi ta’ speċi  
magħżulin li jkollhom esiġenzi ta’ riżorsi 
ekoloġiċi simili ta’ organiżmi ħajjin fil-
ħamrija
Adattament għall-ħamrija ta’ gruppi ta’ 
speċi  magħżulin li jkollhom esiġenzi ta’ 
riżorsi ekoloġiċi simili ta’ organiżmi ħajjin 
fil-ħamrija

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indikaturi t’hawnfuq huma dawk l-iktar frekwenti użati fl-analiżi tax-xjenza tal-ħamrija 
għall-evalwazzjoni tal-kundizzjonijiet li jinfluwenzaw lill-organiżmi ħajjin fil-ħamrija. L-
Unità Tipoloġika tal-Ħamrija tipprovdi informazzjoni bażika dwar proċessi fil-ħamrija li l-
organiżmi ħajjin fil-ħamrija jbatu minnhom; dawn il-proċessi jirrappreżentaw ukoll 
kundizzjonijiet pekuljari tal-ħabitat għall-organiżmi ħajjin, li jaffettwaw il-kompożizzjoni u l-
abbondanza tagħhom. L-attivitajiet umani kollha li jistgħu jaffettwaw telf sħiħ tal-ħamrija, 
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jew tal-proprjetajiet ekoloġiċi tagħha, għandhom jitqiesu f’din l-analiżi. 

Emenda mressqa minn Miroslav Ouzký

Emenda 572
L-Anness II

Anness II Tħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull Stat Membru għandu jfassal il-lista nazzjonali tiegħu stess ta’ siti kontaminati. Din 
għandha l-vantaġġ li jitqiesu differenzi nazzjonali speċifiċi u li jittejjeb l-għarfien ta’ 
attivitajiet li jkunu seħħew qabel li jkunu kkawżaw kontaminazzjoni fl-imgħoddi.  Ċerti 
stallazzjonijiet, li diġà huma konformi mar-rekwiżiti ta’ protezzjoni tal-ħamrija skond il-liġi 
ta’ l-UE (eż. IPPC (Prevenzjoni u Kontroll tat-Tniġġis Integrat)), m’għandhomx ikunu 
kklassifikati bħala elementi b’potenzjal li jniġġsu l-ħamrija.

Emenda mressqa minn Richard Seeber +Karsten Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle + 
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Hartmut Nassauer + Renate Sommer, Peter Liese

Emenda 573
Anness II

Anness II Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond il-proposti l-oħra għall-emendi ta’ Artikoli 9 – 14, li jipprovdu formulazzjonijiet u 
obbligazzjonijiet ġenerali, dan l-Anness II m’għadux meħtieġ. (Seeber)

Kif diġà seħħ fl-emenda għal Artikolu 11 paragrafu 2, il-proċedura għall-identifikazzjoni ta’ 
żoni kontaminati għandha tingħaqad mar-rekwiżiti ta’ suspett ta’ riskju, sabiex tinstab 
soluzzjoni adegwata u proporzjonata għal din il-problema. (Hoppenstedt)

L-attivitajiet/siti msemmija mhumiex adattati għall-evalwazzjoni preċiża tas-sitwazzjoni 
problematika. Anness II tal-proposta tad-Direttiva jitħassar u minflok jkun ibbażat biss fuq 
attivitajiet konkreti li għandhom potenzjal ta’ riskju. (Jeggle)

L-attivitajiet/siti msemmija mhumiex adattati għall-evalwazzjoni preċiża tas-sitwazzjoni 
problematika. Skond id-Direttiva għall-prevenzjoni u t-trażżin tat-tniġġis ta’ l-ambjent, l-
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Annessi tal-IPPC m’għandhom qatt u għal ebda raġuni jiġu kkunsidrati jew ippubblikati 
bħala siti potenzjalment kontaminati. Għalhekk, Anness II għandu jitħassar u minflok jkun 
ibbażat biss fuq attivitajiet preċiżi li għandhom potenzjal ta’ riskju. (Weisgerber/Ulmer).

Proposta sussegwenti wara t-tħassir ta’ Kapitolu 3 (Artikoli 9-14) (Nassauer)

L-Annessi tal-IPPC għall-prevenzjoni u t-trażżin tat-tniġġis ta’ l-ambjent m’għandhom qatt 
jiġu kkunsidrati bħala siti potenzjalment kontaminati. Barra minn hekk il-kumpilazzjoni ta’ 
tagħrif ta’ attivitajiet li potenzjalment jistgħu jikkontaminaw il-ħamrija għandha tillimita 
ruħha għal attivitajiet li jniġġsu/żoni kontaminati. Anness II għandu jitħassar u minflok jkun 
ibbażat biss fuq attivitajiet preċiżi li għandhom potenzjal ta’ riskju. (Sommer/Liese)

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi u Katerina Batzeli

Emenda 574
Anness II, title

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

Lista ta’ l-attivitajiet, li jeħtieġu analiżi 
ulterjuri tal-kwalità tal-ħamrija

Or. el

Ġustifikazzjoni

Hekk kif hemm fl-emenda fl-Artikolu 11 paragrafu 2, it-terminu „attivitajiet li jniġġsu l-
ħamrija“ jittimbra b’mod negattiv siti li forsi mhumiex kontaminati u jista’ jkun ta’ effett 
detrimentali għall-valur tas-sit. Għalhekk ġie propost terminu newtrali.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Emenda 575
L-Anness II, il-punt 1

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

1. Stabbilimenti fejn ikunu jew kienu 
preżenti sustanzi perikolużi fi kwantitajiet li, 
f’konformità mal-punt 4 ta’ l-introduzzjoni 
ta' l-Anness I għad-Direttiva tal-
Kunsill 96/82/KE (Seveso), huma daqs jew 
jaqbżu t-2% ta’ l-ammonti indikati fil-
Partijiet 1 u 2, il-kolonna 2 ta’ dak l-
Anness.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hijiex biżżejjed ir-referenza eżistenti għad-Direttiva ta’ Seveso (96/82/KE) b’limiti ta’ 
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kwantitajiet għoljin b’mod korrispondenti.  Skond din ir-referenza, huma inklużi dawk il-
kumpaniji biss li, ngħidu aħna, għandhom il-ħila li jaħżnu ħames tunnellati ta’ sustanzi 
tossiċi għoljin, 50 tunnellata ta’ sustanzi tossiċi jew 2.500 tunnellata ta’ prodotti bbażati fuq 
iż-żejt.   Barra minn hekk, il-lista tas-setturi għandha tiġi estiża sabiex tiġbor fiha l-attivitajiet 
kollha rilevanti b’riskju għall-funzjonijiet tal-ħamrija u għall-pubbliku ġenerali kif ukoll 
sabiex jitqiesu l-effetti kumulattivi.

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 576
L-Anness II, il-punti 3, 4, 5, 6, 7

3. L-ajruporti. tħassru
4. Il-portijiet. 
5. Siti li dari kienu militari. 
6. Stazzjonijiet tal-petrol u l-mili tal-fjuwil.
7. Dry cleaners. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex l-Istati Membri jingħataw il-libertà li jiżviluppaw il-prijoritajiet tagħhom stess, l-
ambitu ta’ l-Anness II għandu jkun limitat għal “attivitajiet ta’ riskju għoli”. L-ajruportijiet u 
l-portijiet qatt ma jistgħu jitqiesu bħala attivitajiet ta’ riskju għoli b’mod ġenerali. L-istess 
jgħodd għal siti li dari kienu militari li partijiet sinifikanti minnhom huma żoni tan-natura. Il-
ġeneralizzazzjoni ma taħdimx lanqas għall-punti 6, 7, 10 u 11. L-iktar l-aħħar wieħed jidher 
diffiċli sabiex jitqiegħed fil-prattika: fil-biċċa l-kbira tal-każijiet il-proprjetarju ta’ l-art 
m’għandux is-setgħa li jiddeċiedi dwar l-użu tal-‘pipeline’.  

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Emenda 577
L-Anness II, il-punti 4 u 5

4. Il-portijiet. 4. Il-portijiet u ż-żoni għar-rimi tal-ħama li 
titneħħa mill-qiegħ ta’ korpi ta’ l-ilma. 

5. Siti li dari kienu militari. 5. Siti militari

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda mressqa minn Breyer/Musacchio/Guidoni għall-Anness II, 
il-punt 1.

Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi u Katerina Batzeli

Emenda 578
Anness II, punt 7

Dry cleaners imħassar

Or. el

Ġustifikazzjoni

Fil-lista, l-approvazzjoni ta’ dry cleaners mhix neċessarja. B’hekk dan jikkonċerna r-
regolamenti ta’ negozji żgħar f’żoni abitati, li normalment ma jarmu xejn f’żoni li mhumiex 
żviluppati u li l-attivitajiet tagħhom għandu impatt minimu fuq il-ħamrija.

Emenda mressqa minn Horst Schnellhardt

Emenda 579
Anness II, punti 9 and 10

9. Landfills ta' skart kif definiti fid-
Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE1.

10. Stallazzjonijiet tat-trattament ta' l-
ilma ta' l-iskart.

imħassrin

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rimi ta’ skart għandu jsir b’mod, li effetti li jistgħu jkunu ta’ ħsara u riskju u li jista’ 
jkollhom impatt negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent jiġu evitati jew imrażżna. 
Impjanti tat-trattament tad-dranaġġ jitwaqqfu, sabiex ilma kontaminat jiġi proċessat. B’hekk 

  
1 ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1.
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tiġi evitata l-kontaminazzjoni ta’ l-ilma tal-pjan, ilma tal-wiċċ u tal-ħamrija. Fl-ebda parti ta’ 
l-impjanti tat-trattament tad-dranaġġ mgħandu jiskula ilma maħmuġ fil-ħamrija. L-impjant 
għandu fuq kollox jevita jew irażżan l-effetti negattivi fuq ambjent u m’għandux potenzjal li 
jikkontamina l-ħamrija

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 580
L-Anness II, il-punti 10 u 11

10. Stallazzjonijiet tat-trattament ta' l-ilma 
ta' l-iskart

tħassru

11. Pipelines għat-trasport tas-sustanzi 
perikolużi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda mressqa minn Brepoels għall-Anness II, il-punti 3, 4, 5, 6, 
7.

Emenda mressqa minn Johannes Blokland + Robert Sturdy

Emenda 581
L-Anness II, il-punt 10

10. Stallazzjonijiet tat-trattament ta' l-ilma 
ta' l-iskart.

tħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riskju ta’ l-utilitajiet ta’ l-ilma ta’ l-iskart li jikkawżaw it-tniġġis tal-ħamrija diġà huwa 
rregolat mid-Direttiva dwar l-Ilma Urban Mormi, mid-Direttiva IPPC, mid-Direttiva tal-Ħama 
tad-Drenaġġ u oħrajn. Ngħidu aħna, id-Direttiva dwar l-Ilma Urban Mormi tesiġi l-
prevenzjoni ta’ likiġ mal-kostruzzjoni u l-manutenzjoni ta’ sistemi għall-ġbir kif ukoll ta’ 
impjanti għat-trattament. Id-Direttiva tal-Ħama tad-Drenaġġ tesiġi li l-kwalità tal-ħamrija ma 
ssirilhiex ħsara.  Li jkunu inklużi stallazzjonijiet tat-trattament ta’ l-ilma ta’ l-iskart taħt din 
id-Direttiva ma jkunx f’konformità ma’ l-għanijiet ta’ l-Aġenda ta’ Regolamenti Aħjar.
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Emenda mressqa minn Evangelia Tzampazi u Katerina Batzeli

Emenda 582
Anness II, point 10

Stallazzjonijiet tat-trattament ta' l-ilma ta' l-
iskart.

Stallazzjonijiet tat-trattament ta' l-ilma ta' l-
iskart., li huma mibnija għal madwar 1000 
abitant.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Kultant, f’lukandi jew f’żoni residenzjali jeżistu biss impjanti bijoloġiċi tat-trattament tad-
dranaġġ. Għalhekk għandhom jiġu stabbiliti impjanti ta’ daqs minimu.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Emenda 583
L-Anness II, il-punti 11 a, b u c (ġodda)

11a. Impjanti ta’ bhejjem li m’humiex 
imniżżlin taħt l-Anness I tad-Direttiva 
96/61/KE. 
11b. Attivitajiet li huma indirizzati fid-
Direttivi 91/676/KEE u 91/414/KEE.
11c. Deposti ta’ trasport u żoni tas-servizz. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda mressqa minn Breyer/Musacchio/Guidoni għall-Anness II, 
il-punt 1.

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 584
L-Anness II, il-punti 11 a u b (ġodda)

11a. Stallazzjonijiet għat-tiswija u l-
manutenzjoni ta’ vetturi.
11b. Inċineraturi ta’ l-iskart.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Stallazzjonijiet bħal dawn jaħżnu u jifilħu ammonti ta’ sustanzi perikolużi bħal fjuwils, 
lubrikanti, żebgħat, li jistgħu jillikjaw u jinxterdu fuq il-ħamrija fuq perijodu twil ta’ żmien.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Emenda 585
L-Anness II a (ġdid)

Anness IIa
Evalwazzjoni ta’ għażliet li jirrimedjaw

L-għażliet li jirrimedjaw għandhom jiġu 
evalwati, bl-użu ta’ l-aqwa teknoloġiji
disponibbli, ibbażati fuq il-kriterji li ġejjin:

— l-effett ta’ kull għażla fuq is-saħħa u s-
sikurezza pubbliċi,
— l-ispiża sabiex tiġi implimentata l-
għażla,
— il-probabiltà ta’ suċċess ta’ kull għażla,
— il-firxa sa fejn kull għażla se tipprevieni 
ħsara fil-ġejjieni, u tiskansa ħsara 
kollaterali bħala riżultat ta’ l-
implimentazzjoni ta’ l-għażla,
— il-firxa sa fejn kull għażla tibbenefika 
minn kull komponent tar-riżorsa naturali 
u/jew tas-servizz,
— il-firxa sa fejn kull għażla tqis it-tħassib 
soċjali, ekonomiku u kulturali rilevanti u 
fatturi rilevanti oħrajn speċifiċi għal-
lokalità,
— it-tul ta’ żmien li se tieħu r-
riabilitazzjoni sabiex tkun effettiva,
— il-firxa sa fejn kull għażla tikseb ir-
riabilitazzjoni tas-sit f’termini tat-tnaqqis 
tar-riskju għal saħħet il-bniedem jew għall-
ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn id-dispożizzjonijiet huma meħtieġa sabiex ir-rekwiżiti dwar l-azzjonijiet ta’ 
riabilitazzjoni jkunu f’konformità ma’ dawk stabbiliti fid-Direttiva dwar ir-Responsabiltà 
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Ambjentali, sabiex siti kontaminati, fejn tkun tista’ tinstab il-persuna responsabbli jew 
permezz tal-leġiżlazzjoni nazzjonali jew tal-leġiżlazzjoni ta’ l-UE (wara l-1 ta’ Mejju 2007), 
ikunu marbutin bl-istess obbligazzjonijiet.

Emenda mressqa minn Richard Seeber

Emenda 586
Anness III a (ġdid)

Anness IIIa
Konservazzjoni tal-Ħamrija permezz tal-
“Best Practise Modelle”
“Best Practise Modelle” għall-inċentivi u 
programmi ta’ għajnuna b’impatt estensiv 
fuq il-prijoritajiet għall-konservazzjoni tal-
ħamrija:
Erożjoni
kultivazzjoni ma’ ġnub l-għoljiet 
L-għatta tal-ħamrija (per eżempju:
vinikultura, tkabbir tal-frott, 
‘intercropping’ (tkabbir ta’ wiċċ tar-raba’ 
fost pjanti differenti minnu, ġen. fl-ispazju 
bejn radda u oħra), ‘catchcrop’ (wiċċ tar-
raba’ li jikber bejn uċuh oħra),…)
Tisbieħ tal-karatteristiċi tal-pajsaġġi 
(pereżempju: il-kolitvazzjoni ta’ foresti u 
boskijiet, it-tkabbir ta’ siġar f’ringiela, 
sisien ta’ ħaxix, u tkabbir f’xifer ta’ raba’ 
bejn radda u oħra li mhux maħrut (‘balk’))
Transformazzjoni ta’ għelieqi żdingati
f’artijiet mimlija ħaxix ġeneralment għall-
mergħa (‘grassland’)
Telf ta’ sustanzi organiċi
Ekonomija ta’ konċentrazzjoni ta’ materja 
organika (humus economy) 
Għatta tal-ħamrija
’green manuring’
Żieda fil-kulivazzjoni
Kompattazzjoni 
Ekonomija ekoloġika (estensiva) ta’ artijiet 
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mimlija ħaxix ġeneralment għall-mergħa 
Miżuri ta’ kultivazzjoni
Salinizzazzjoni
Miżuri ta’ irrigazzjoni
Żerżiq minn ġnub l-għoljiet
Għatta tal-ħamrija (ma jkunx hemm artijiet 
li ma jkunux maħduma/kultivati)
kultivazzjoni ma’  ġnub l-għoljiet
Tisbieħ tal-karatteristiċi tal-pajsaġġi 
(pereżempju: il-kolitvazzjoni ta’ foresti u 
boskijiet, it-tkabbir ta’ siġar f’ringiela, 
sisien ta’ ħaxix, u tkabbir f’xifer ta’ raba’ 
bejn radda u oħra li mhux maħrut (‘balk’))
Afforestazzjoni

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda ta’ Artikolu 8 tirreferi għal Anness III, fejn jissemmew il-”Best Practises” għall-
inċentivi u għall-programm ta’ miżuri b’impatt estensiv: il-priojorità ta’ dawn il-”Best 
Practises” hija l-konservazzjoni tal-ħamrija. B’kuntrast għall-miżuri kurrenti, l-użu ekoloġiku 
u bilanċat ta’ l-art jagħti garanzija ta’ konservazzjoni estensiva u effettiva tal-ħamrija għal 
żmien twil
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