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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 
standards ta’ kwalità ambjentali fil-qasam tal-politika ta’ l-ilma u li temenda d-
Direttiva 2000/60/KE
(COM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2005)0397)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251, paragrafu 2 u l-Artikolu 175, paragrafu 1 tat-Trattat ta' 
Adeżjoni, skond liema Artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-
0243/2006),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjoni tal Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, tal-Kumitat għall-
Biedja u l-Iżvilupp Rurali, kif ukoll tal-Kumitat għas-Sajd (A6-0000/2006),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk għandha l-
intenzjoni li temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ieħor;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament  lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emenda tal-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 1

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

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

  
1 Għadu ma deherx fil-Ġurnal ufficjali.
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identifikat u ttratat fl-oriġini tiegħu, bl-
aktar mod ekonomiku u ambjentali 
effikaċi.

Ġustifikazzjoni

Din tirrifletti l-premessa 11 tad-direttiva qafas dwar l-ilma u l-ħtieġa ta' kontroll tat-tniġġis 
fl-oriġini tiegħu u permezz ta' standards ta' kwalità ta' l-ambjent. Dan il-prinċipju għandu jiġi 
applikat skond l-Artikolu 4 tad-direttiva qafas dwar l-ilma.

Emenda 2
PREMESSA 22 a (ġdida)

(22a) Bi qbil ma' l-Artikolu 174 tat-
Trattat, u skond id-Direttiva 2000/60/CE, 
il-Komunità jeħtieġ li, fil-preparazzjoni 
tal-politika ambjentali tagħha, tqis id-
dejta xjentifika u teknika disponibbli, il-
kundizzjonijiet ambjentali fir-reġjuni varji 
tal-Konunità, l-iżvilupp soċjali u 
ekonomiku globali fil-Komunità u l-
iżvilupp bilanċjat tar-reġjuni tagħha, kif 
ukoll il-benefiċċji u l-kost potenzjali ta' 
azzjoni u n-nuqqas ta' azzjoni.

Ġustifikazzjoni

Ta' min wieħed jenfasizza d-diversità tas-sitwazzjonijiet lokali rigward l-istejtus kimiku ta' l-
ilma, kif ukoll li l-istandards u l-miżuri ta' kontroll iridu jistrieħu fuq teknika u dejta xjentifika 
l-aktar reċenti. (Premessa 12 tad-direttiva qafas)

Emenda 3
ARTIKOLU 1

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

Bi qbil ma' l-Artikolu 16 tad-Direttiva 
2000/60/KE, din id-Direttiva tistipola 
standards ta’ kwalità ambjentali għas-
sustanzi prijoritarji u ċerti kontaminanti 
oħra. 

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tfakkar li d-direttiva qafas dwar l-ilma tikkostitwixxi l-bażi tad-direttiva 
rigward sustanzi prijoritarji.
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Emenda 4
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 1

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kompożizzjoni ta’ l-ilma tal-wiċċ tagħhom
tikkonforma ma’ l-istandards ta’ kwalità 
għas-sustanzi prijoritarji, espressi bħala 
medja annwali u bħala konċentrazzjoni 
massima permissibbli, kif stipolat fil-Parti 
A ta’ l-Anness I u l-istandards ta’ kwalità 
għall-kontaminanti elenkati fil-Parti B ta’ l-
Anness I.

1. Sabiex jinkiseb stat kimiku tajjeb ta' 
mases ta' ilma tal-wiċċ, konformi ma' l-
Artikolu 4, paragrafu 1a  tad-Direttiva 
2000/60/KE, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-kompożizzjoni ta' dawn il-
mases ta' l-ilma tal-wiċċ tikkonforma ma’ 
l-istandards ta’ kwalità għas-sustanzi 
prijoritarji, espressi bħala medja annwali u 
bħala konċentrazzjoni massima 
permissibbli, kif stipolat fil-Parti A ta’ l-
Anness I u l-istandards ta’ kwalità għall-
kontaminanti elenkati fil-Parti B ta’ l-
Anness I.

Ġustifikazzjoni

L-iskop tal-proposta hu li jiddefinixxi l-istandards ta' x'inhu stat kimiku tajjeb ta' ilma tal-
wiċċ. Madankollu, il-proposta fil-forma attwali tagħha tiffissa skopijiet (li jolqtu l-ilmiet 
kollha tal-wiċċ pjuttost milli mases/korpi  ta' ilma tal-wiċċ). Din l-emenda għalhekk għandha 
l-iskop li tiżgura l-koerenza ma' l-Artikolu 4 tad-direttiva qafas.

Emenda 5
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 3, SUBPARAGRAFU 1, PARTI INTRODUTTIVA

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

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

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi evitat li l-Istati Membri jkollhom jieħdu miżuri għal serje ta' bijota differenti.

Emenda 6
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 3, SUBPARAGRAFU 2 

Għall-skopijiet ta’ monitoraġġ tal-
konformità ma’ l-istandards ta’ kwalità 

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

ambjentali tas-sustanzi mniżżla fl-ewwel 
subparagrafu, l-Istat Membru għandu jew 
jintroduċi standard għall-ilma iktar strett li 
jieħu post dak imniżżel fil-Parti A ta’ l-
Anness I, jew jista' jistipola standard 
addizzjonali għall-bijota.

Ġustifikazzjoni

Biex ma jkunx hemm proliferazzjoni ta' standards ta' kwalità differenti għall-ilma fl-Istati 
Membri varji (li jkun qed imur kontra l-argumenenti ppreżentati favur din id-Direttiva.)

Emenda 7
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 4, SUBPARAGRAFU 1a u 1b (gdida)

Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-
aħħar żviluppi ta' l-informazzjoni 
xjentifika u tal-progress tekniku rigward 
komposti PAH (idrokarburi poliċikliċi 
aromatiċi) fl-ambjent akkwatiku u 
għandha tagħmel xogħol ta' 
preparazzjoni biex jiġu stabbiliti valuri 
EQS għall-komposti PAH li jkun hemm 
fil-bijota, pjuttost milli fl-ilma.
Sa mhux aktar tard mill-2011, il-
Kummissjoni għandha tressaq proposta 
biex issir reviżjoni ta' dawn il-valuri EQS 
tal-komposti PAH.

Ġustifikazzjoni

L-aħjar għażla għandha tkun li jkun hemm proposta riveduta biex jiġu stabbiliti l-valuri EQS 
fil-bijota u għal dan il-għan il-Kummissjoni li tagħmel ix-xogħol preparatorju għal din ir-
reviżjoni. 

Billi huwa magħruf li d-direttiva qafas timponi li l-Istati Membri jikkonformaw sa' l-2015 ma' 
l-obbligi tad-direttiva qafas, il-Kummissjoni għandha, sa mhux aktar tard mill-2011, 
tippreżenta test rigward il-komposti PAH li jbiddel il-valuri EQS fl-ilma mal-valuri EQS fil-
bijota. 

Emenda 8
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ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 5

5. Skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 21(2) tad-Direttiva 2000/60/KE, 
il-Kummissjoni tista’ tħejji metodi tal-
kalkolu obbligatorji msemmija fit-tieni 
paragrafu tal-punt 3 tal-Parti C ta’ l-Anness 
I ta’ din id-Direttiva.

5. Sabiex tikseb metodu ta' kalkolu 
koerenti u armonizzat, il-Kummissjoni 
għandha, skond il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 21(2) tad-Direttiva 
2000/60/KE, tħejji l-metidoloġiji
obbligatorji msemmija fit-tieni paragrafu 
tal-punt 3 tal-Parti C ta’ l-Anness I ta’ din 
id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Esperjenza prattika f'dan il-qasam uriet li  jekk il-proċeduri ta' analiżi u ta' teħid ta' kampjuni 
ma jimxux fuq proċeduri standardizzati, it-tqabbil tar-riżultati u l-effikaċja tad-dejta ma 
jkunux validi. Attwalment ma jeżisti ebda metodu ta' kontroll xieraq jew standardizzat għal 
ċerti sustanzi.

Emenda 9
ARTIKOLU 3, PARAGRAFU 3

3. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
reviżjoni tal-permessi msemmija fid-
Direttiva 96/61/KE jew tar-regolamenti 
preċedenti msemmija fl-Artikolu 11(3)(g) 
tad-Direttiva 2000/60/KE bil-għan li 
titnaqqas b’mod progressiv il-firxa ta’ kull 
żona tranżitorja ta’ qbiż tal-limiti, kif 
imsemmi fil-paragrafu 1, identifikati fl-
ilmijiet affettwati mill-ħruġ ta’ sustanzi 
prijoritarji.

3. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
reviżjoni tar-regolamenti preċedenti 
msemmija fl-Artikolu 11(3)(g) tad-
Direttiva 2000/60/KE bil-għan li titnaqqas 
b’mod progressiv il-firxa ta’ kull żona 
tranżitorja ta’ qbiż tal-limiti, kif imsemmi 
fil-paragrafu 1, identifikati fl-ilmijiet 
affettwati mill-ħruġ ta’ sustanzi prijoritarji.

Ġustifikazzjoni

F'din id-direttiva li tirrigwarda l-politika dwar l-ilma, ma jidhirx li huwa xieraq li jingħataw 
indikazzjonijiet ta' dak li l-permessi ta' l-IPPC għandhom ikopru.

Emenda 10
RTIKOLU 3, PARAGRAFU 4

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

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

Ġustifikazzjoni

Nuqqas ta' uniformità fil-proċeduri jista' jinvalida t-tqabbil tar-riżultati u jiġġenera 
distorsjoni tal-kompetizzjoni.

Emenda 11
ARTIKOLU 3, PARAGRAFU 5a (ġdid)

5a. Għal żoni ta' portijiet, il-Kummissjoni 
għandha tiddefinixxi l-metodi li l-Istati 
Membri jridu jużaw biex jevalwawl-EQSs 
bħala valur medju annwali.

Ġustifikazzjoni

Iridu jiġu indirizzati l-każijiet partikulari taż-żoni ta' portijiet. Fil-fatt,  il-portijiet huma żoni 
fejn ikun hemm bidliet kbar fil-livelli ta' sustanzi sospiżi fl-ilma minħabba xogħol ta' tħammil. 
Jeħtieġ għalhekk li din is-sitwazzjoni partikulari tingħata attenzjoni adegwata.

Emenda 12
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 1

1. Abbażi tat-tagħrif miġbur skond l-
Artikoli 5 u 8 tad-Direttiva 2000/60/KE u 
skond ir-Regolament (KE) Nru 166/2006, 
l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
inventarju ta’ l-emmissjonijiet, il-ħruġ u t-
telf tas-sustanzi prijoritarji u l-
kontaminanti kollha mniżżla fil-Parti A u B 
ta’ l-Anness I għal kull baċir tax-xmara jew 
il-parti minnu fi ħdan it-territorju tagħhom.

1. Abbażi tat-tagħrif miġbur skond l-
Artikoli 5 u 8 tad-Direttiva 2000/60/KE u 
skond ir-Regolament (KE) Nru 166/2006, 
l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
inventarju ta’ l-emmissjonijiet, il-ħruġ u t-
telf tas-sorsi oriġinal ikollha  tas-sustanzi 
prijoritarji (kemm sorsi  minn kuntatt 
dirett u kemm b'diffużjoni) u l-
kontaminanti kollha mniżżla fil-Parti A u B 
ta’ l-Anness I għal kull baċir tax-xmara jew 
il-parti minnu fi ħdan it-territorju tagħhom.

Ġustifikazzjoni

L-espressjoni "sorsi oriġinali" hija miżjuda biex tiżgura li impjanti għat trattament ta' l-ilma 
ma jkunux ikkunsidrati bħala sorsi potenzjali ta' sustanzi prijoritarji . Fil-fatt, dawn ma 
jiġġenerawx sustanzi prijoritarji u barra minn hekk ma ġewx imfasslin biex jeliminawhom. L-
inventarju għandu għalhekk jirrigwarda sorsi "originali" 'il fuq mill-impjant ta' 
purifikazzjoni, ikkunnettjat mas-sistema urbana ta' ġbir. Barra minn hekk, dan l-inventarju 
m'għandux jimmira biss sorsi ta' kuntatt dirett ta' tinġis imma wkoll sorsi diffużi.
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Emenda 13
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 6

6.  Skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 21(2) tad-Direttiva 2000/60/KE, 
il-Kummissjoni tista' tħejji metodu li 
għandu jintuża mill-Istati Membri biex 
jistabbilixxu l-inventarji.

6.  Skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 21(2) tad-Direttiva 2000/60/KE, 
il-Kummissjoni għandha tħejji metodu li 
għandu jintuża mill-Istati Membri biex 
jistabbilixxu l-inventarji.

Ġustifikazzjoni

Nuqqas ta' uniformità fil-proċeduri ta' analiżi u ta' teħid ta' kampjuni jista' jinvalida t-tqabbil 
tar-riżultati u l-effikaċja tad-dejta.

Emenda 14
ARTIKOLU 4a (ġdid)

Artikolu 4a
Miżuri biex jitnaqqas it-tniġġis minn 
sustanzi prijoritarji
1. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet tat-tnaqqis 
ta' tniġġis minn sustanzi prijoritarji kif 
stabbilit mill-Artikolu 4, paragrafu 1, punt 
a) iv) tad-direttiva 2000/60/KE l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
programm ta' miżuri stabbilit skond l-
Artikolu 11 tad-Direttiva jikkunsidra 
wkoll il-miżuri ta' kontroll rigward sorsi 
ta' tniġġiż mill-punt ta' oriġini u dawk 
minn diffużżjoni, kif ukoll l-istandards ta' 
kwalità ambjentali stipulati mid-Direttiva. 
Dawn il-miżuri għandhom jikkunsidraw 
il-fatt li fil-każ ta' sustanzi li joriġinaw 
mill-istat naturali jew li jirriżultaw minn 
proċessi naturali, iż-żamma jew twaqqif 
gradwali tas-sorsi potenzjali kollha huwa 
impossibbli.
2. L-Isati Membri għandhom jiżguraw li l-
miżuri mniżżlin fil-paragrafi 1 ikunu 
ekonomikament vijabbli u teknikament 
possibbli.
3. L-Istati Membri għandhom fuq kollox 
jikkunsidraw il-miżuri diġà eżistenti 
speċifikati mil-leġiżlazzjoni Komunitarja 
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applikabbli.
4. Meta jkun meħtieġ, u skond l-Artikolu 
4 tad-Direttiva 2000/60/KE, l-Istati 
Membri għandhom jiddeterminaw jekk 
ikunx xieraq li ssir reviżjoni ta' l-
implimentazzjoni ta' miżuri eżistenti jew li 
jiġu introdotti miżuri ġodda biex jitnaqqas 
u jiġi kkontrollat it-tniġġis minn sustanzi 
prijortarji; dan sabiex jintlaħqu l-objettivi 
mfissra fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 
2000/60KE. Jekk ikun il-każ, il-
Kummissjoni għandha tipproponi l-
azzjoni xierqa li tista' tittieħed f'livell 
Komunitarju.

Justification
Il-miżuri ta' kontroll għandhonm jiġu kkunsidrati meta jsir it-tfassil tal-programm ta' miżuri.
Li ssir biss definizzjoni ta' l-EQSs tkun qed biss tipperfezzjona s-sistemi ta' purifikazzjoni 
mingħajr ma jittejbu l-ilmiet tal-wiċċ. Kontroll tas-sors għandu impatt sinifikattiv fuq in-
nuqqas ta' l-iskart u dan l-approċċ sostenibbli  jippermetti li jintlaħqu l-objettivi tad-Direttiva 
ta' qafas dwar l-ilma.

Il-miżuri adottati mill-Istati Membri jridu jkunu bbażati fuq approċċ effikaċi kontra r-riskju u 
b'mod ekonomiku u jeħtieġ li jinstab strument li jippermetti li jikkwantifika t-telf ta' sustanzi li 
jibqa' jew jirriżulta minn proċess naturali.

Emenda 15
ARTIKOLU 4 b (ġdid)

Artikolu 4 b 
Tniġġis minn pajjiżi terzi

Sa mhux aktar tard minn sena wara li 
tidħol fis-seħħ din id-Direttiva l-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fuq 
is-sitwazzjoni ta' tniġġis li gej minn pajjiżi 
terzi. Jekk jinħass li jkun meħtieġ, il-
Parlament u l-Kunsill jistiednu lill-
Kummissjoni sabiex tfassal proposti 
bbażati fuq dan il-rapport.

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni trid tindirizza l-kwistjoni tat-tniġġis li ġej minn pajjiżi terzi.
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Emenda 16
ANNESS I, TITOLU TA' L-ANNESS U TAL-PARTI A

ANNESS 1: STANDARDS TA’ 
KWALITÀ AMBJENTALI GĦAS-
SUSTANZI PRIJORITARJI U ĊERTI 
KONTAMINANTI OĦRA

ANNESS 1: STANDARDS TA’ 
KWALITÀ AMBJENTALI GĦAS-
SUSTANZI PRIJORITARJI

PARTI A: L-Istandards ta’ Kwalità 
Ambjentali (EQS) għas-Sustanzi 
Prijoritarji fl-ilma tal-wiċċ 

L-Istandards ta’ Kwalità Ambjentali (EQS) 
fl-ilma tal-wiċċ 

Ġustifikazzjoni

M'hemmx raġuni għaliex għandha ssir distinżjoni bejn sustanzi prijoritarji u kontaminanti 
oħra. Ikun għalhekk loġiku li dawn jitqiegħdu fi grupp wieħed.

Emenda 17
ANNESS 1, PARTI B, TITOLU

PARTI B: STANDARDS TA’ KWALITÀ 
AMBJENTALI (EQS) APPLIKABBLI 
GĦALL-KONTAMINANTI OĦRA.

Imħassar

Ġustifikazzjoni

Jekk tgħaddi l-emenda 16, il-kontaminanti kollha jidħlu fil-Parti A ta' l-Anness 1, mingħajr 
distinzjoni bejn "sustanzi prijoritarji" u "kontaminanti oħra"  It-titolu tat-tieni parti jkun 
għalhekk superfluwu. 

Emenda 18
ANNESS 1

PARTI C, PARAGRAFU 3, SUBPARAGRAFU 2

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

Meta il-konċentrazzjonijiet naturali fl-
isfond tal-metalli tkun tista' titkejjel, din 
tiżdied mal-valur magħruf ta' l-EQS Jekk 
il-bijodisponibilità tal-metalli hija 
effettwata b'dan jew bil-pH jew parametri 
oħra, l-Istati Membri jistgħu jqisu dan meta 
jivvalutaw ir-riżultati tal-monitoraġġ ma' l-
EQS.  Jekk jagħżlu li jagħmlu dan, l-użu 
tal-metodi ta' kalkolu stipolati skond l-
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Artikolu 2(5) huma obbligatorji. Artikolu 2(5) huma obbligatorji.

Ġustifikazzjoni

Il-livell ta' konċentrazzjoni naturali jista' jkollu effett importanti fuq il-korformità ma' l-EQS, 
ukoll jekk il-konċentrazzjoni naturali hija nnifisha anqas mill-EQS. L-Istati Membri jistgħu 
jikkunsidraw dan il-punt. 

It-tieni parti ta' din l-emenda hija ta' natura lingwistika: Il-verżjoni Franċiża ma ssemmiex 
aktar l-idea ta' bijodisponibilità tal-metalli kif inhu l-każ fil-verżjoni Ingliża.

Emenda 19
ANNESS II

ANNESS X, TABELLA, LINJI 33a sa 33, (ġdid)

Numru In-numru tal-
CAS

In-numru ta' l-
UE2

Isem is-sustanza prijoritarja Identifikazzjo
ni bħala 
sustanza 
perikoluża 
prijoritarja

(33 a) ma japplikax xxx-xxx-x DDT totali1 X

(33 b) 50-29-3 200-024-3 para-para-DDT X
(33 c) 309-00-2 206-215-8 Aldrine X
(33 d) 60-57-1 200-484-5 Dieldrine X
(33 e) 72-20-8 200-775-7 Endrine X
(33 f) 465-73-6 207-366-2 Isodrine X
(33 g) 56-23-5 200-262-8 Carbontetrachloride X
(33 h) 127-18-4 204-825-9 Tetrachloroethylene X
(33 i) 79-01-6 201-167-4 Trichloroethylene X

Id-DDT total jinkludi dawn l-isomers: 1,1,1-trichloro-2,2 a (p-chlorophenyl) ethane (numru tas-CAS, 50-29-
3); 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl) ethane (numru tas-CAS,789-02-6); 1,1-dichloro-2,2 
a (p-chlorophenyl) ethylene (numru tas-CAS 72-55-9); u 1,1-dichloro-2,2 a (p-chlorophenyl) ethane (numru 
tas-CAS, 72-54-8).
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NOTA SPJEGATTIVA

Din id-Direttiva hija ġustifikata minn obbligu li joħroġ mid-direttiva li jiġi stabbilit qafas 
għall-politika komunitarja fil-qasam ta' l-ilma. 
Fl-Artikolu 16 id-Direttiva qafas tinkludi għadd ta' obbliġi biex isiru proposti għall-
Kummissjoni Ewropea, fosthom għal miżuri speċifiċi kontra t-tniġġis ta' l-ilma għal ċerti 
sustanzi jew gruppi ta' sustanzi li jniġġsu li jirrapreżentaw riskju sinifikanti għall-ambjent 
akkwatiku jew permezz tiegħu, miżuri biex jiġu stabbiliti listi ta' sustanzi prijoritarji u wkoll 
standards ta' kwalità applikabbli għal konċentrazzjonijiet ta' sustanzi prijoritarji fl-ilmiet tal-
wiċċ, fis-sedimenti u fil-bijota.

Dawn l-istandards ta' kwalità ambjentali huma l-livelli li ma jistgħux jinqabżu ta' 
konċentrazzjoni fl-ilma ta' sostanza li tniġġes jew gruppi ta' sustanzi li jniġġsu, ta' sedimenti 
jew ta' bijota, sabiex tiġi mħarsa s-saħħa pubblika u dik ta' l-ambjent (Artikolu 1, punt 35 tad-
direttiva ta' qafas). Din id-direttiva għalhekk tistabbilixxi l-livelli ta' konċentrazzjoni fl-ilmiet 
tal-wiċċ għal 41 tip ta' pestiċida, metalli tqal u sustanzi oħra kimiċi perikolużi li jippreżentaw 
riskju partikulari għall-fawna u l-flora akkwatika u għas-saħħa tal-bniedem. Il-Kummissjoni 
tiddikjara li fit-tfassil tal-proposta tagħha hija rriflettiet ħafna dwar il-possibiltà ta' l-
introduzzjoni ta' miżuri fil-livell Ewropew ta' kontrolli speċifiċi għas-sustanzi prijoritarji  L-
evalwazzjoni ta' l-impatt tal-proposta jidher li wriet li miżuri bħal dawn m'humiex 
ġustifikabbli fil-preżent, meta wieħed iqis l-għadd ta' strumenti Komunitarji li diġà hawn, jew 
li se jiġu adottati biex jitnaqqsu l-emissjonijiet.

Jaqbel għalhekk li jiġu ċċarati r-rabtiet bejn dawn iż-żewġ testi u biex jitneħħew l-
ambigwitajiet li fihom. B'mod partikulari, jaqbel li ssir evalwazzjoni ta' l-objettivi u l-miżuri 
proposti sabiex dawn ikunu jistgħu jintlaħqu fid-dawl ta' l-obbligi tad-direttiva ta' qafas, imma 
jaqbel ukoll li tiġi apprezzata r-relevanza tagħhom. 

Dwar dan, ir-rapporteur tħoss li għandha tenfasizza li din id-direttiva mnissla tagħmel parti 
minn approċċ globali maħsub biex jiġġieled kontra d-diffużżjoni ta' ċerti sustanzi prijoritarji 
fl-ilmiet tal-wiċċ. L-għan prinċipali ta' dan it-test mhuwiex għalhekk li jiġu stabbiliti l-kriterji 
għall-kwalità ta' l-ilma tax-xorb. 
Il-Kummissjoni ma ressqitx proposti għal miżuri għall-kontroll ta' rilaxx ta' sustanzi għaliex 
tqis li hemm testi oħrajn li jitkellmu fuq dan (REACH, IPPC,...). Madankollu, irid jiġi żgurat 
li dawn il-miżuri ma jikkontradixxux jew ma jirduppjawx lil xulxin u fuq kollox li ma jkunx 
hemm sorsi ta' emissjonijiet, ta' rilaxx jew ta' telf li m'humiex kkunsidrati, filwaqt li jitqiesu 
sitwazzjonjiet speċifiċi li fihom hemm il-preżenza storika jew naturali ta' ċerti sustanzi.

Ir-rapporteur ippruvat twieġeb kemm għal dawn il-mistoqsijiet kif ukoll għall-problema tad-
diffużżjoni tat-tniġġis.  
Hija titlob ukoll lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi metidoloġija komuni sabiex jiġi garantit 
livell adegwat ta' protezzjoni filwaqt li tiġi evitata distorsjoni tas-swieq.  

Il-proposta tal-Kummissjoni tagħmel distinzjoni bejn sustanzi prijoritarji u sustanzi oħrajn li 
jniġġsu. L-effett ta' din id-distinżjoni hu biss li toħloq konfużjoni u għalhekk ir-rapporteur 
tissuġġerixxi li dawn it-tmien "sustanzi oħrajn li jniġġsu" jiġu meqjusa bħala sustanzi 
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prijoritarji u li jiġu wkoll klassifikati bħala sustanzi prijoritarji perikolużi minħabba l-effetti 
intrinsiċi tagħhom.

Il-każ partikulari taż-żonijiet ta' portijiet jeħtieġ li jitqies ukoll. Il-portijiet huma fil-fatt żoni 
fejn minħabba t-tħammil jaraw varjazzjonijiet kbar fil-livelli ta' sustanzi sospiżi fl-ilma. 
Jeħtieġ għalhekk li jittieħdu passi adegwati għal din is-sitwazzjoni partikulari.

Ir-rapporteur jitlob lill-Kummissjoni biex tindirizza l-kwistjoni ta' tniġġis li jiġi minn pajjiżi 
terzi.

Fl-aħħarnett, ir-rapporteur iqis li jeħtieġu aktar diskussjonijiet dwar ċerti kwistjonijiet.  Uħud 
minn dawk ikkonsultati waqt il-preparazzjopni ta' dan ir-rapport esprimew l-istagħġib 
tagħhom dwar ċerti valuri ta' EQSs li ma jaqblux mal-metidoloġija deskritta fid-dokumenti 
disponibbli tas-CIRCA (Communication & Information Resource Centre Administrator). Ir-
rapporteur għalhekk tixtieq tenfasizza l-ħtieġa ta' diskussjoni teknika dwar dawn is-sustanzi: 
benzina, kadmju, hexachlorobenzene, hexachlorobutadiene, merkurju, nikil, ċomb, HAP. 
Minn dawn l-iskambi joħroġ ċar b'mod partikulari n-nuqqas ta' qbil dwar il-valuri ta EQSs ta' 
0,05 µg.L-1 mogħti lill-merkurju li ma jqisx l-avvelinament sekondarju mill-methylmercury, 
u ta'  0,2 µg.L-1 għall-kadmju. Rigward it-tniġġis aċċidentali, l-eżenzjonijiet possibbli 
permezz ta' din id-direttiva jridu jkunu koerenti mad-direttiva ta' qafas dwar l-ilma u għalhekk 
jeħtieġ jiġu ċċarati mill-Kummissjoni.


