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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-pożizzjoni komuni tal-Kunsill għall-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni u l-immaniġġjar ta’ l-għargħar
(12131/6/06 – C6-0020/2006 –2006/0005 (COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (12131/6/06 – C6-0020/2006),

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari1 dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0015)2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 62 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza ta' l-Ikel għat-tieni qari (A6-0000/2007),

1. Japprova l-pożizzjoni komuni kif ġiet emendata;

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

Pożizzjoni komuni tal-Kunsill Emendi mill-Parlament

Emenda 1
Premessa 2

(2) L-għargħar huwa fenomenu naturali li 
ma jistax ikun evitat. Madankollu, xi 
attivitajiet tal-bniedem u l-bidla fil-klima 
jikkontribwixxu għaż-żieda fil-possibbiltà 
ta' għargħar u fl-impatti negattivi ta' l-
għargħar.

(2) . L-għargħar huwa fenomenu naturali li 
ma jistax ikun evitat. Madankollu, xi 
attivitajiet tal-bniedem (bħaż-żieda taz-
zoni mibnija u assi ekonomiċi f'zoni li 
jsofru mill-għargħar, kif ukoll l-erożjoni 
u t-tnaqqis tal-kapaċità naturali ta' l-art li 
żżomm l-ilma minħabba l-qtugħ tas-siġar 
fil-foresti u attivitajiet tal-biedja f'zoni tal-
baċini tax-xmajjar) u l-bidla fil-klima 
jikkontribwixxu għaż-żieda fil-possibbiltà 
ta' għargħar u fl-impatti negattivi ta' l-
għargħar.

  
1 Testi adottati tat-13.6.2006, P6_TA(2006)0253.
2 Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
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Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm aktar preċiżjoni, l-Emenda mill-ewwel qari (ex Premessa 2) b'xi bidliet 
żgħar, tiddaħħal mill-ġdid.

Emenda 2
Premessa 4

(4) Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 
2000 li tistabbilixxi qafas għall-azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-politika ta’ l-
ilma1 teżiġi li jkun hemm pjanijiet ta’ 
mmaniġġjar tal-baċin tax-xmajjar li jridu 
jiġu żviluppati għal kull distrett tal-baċin 
ta’ xmara sabiex jinkiseb stat ekoloġiku u 
kimiku tajjeb, u se tikkontribwixxi biex 
jittaffew l-effetti ta’ l-għargħar. 
Madankollu t-tnaqqis tar-riskju ta’ 
għargħar mhuwiex wieħed mill-għanijiet 
prinċipali ta’ dik id-Direttiva u din lanqas 
ma tqis ir-riskji futuri ta' għargħar 
ikkawżati minħabba l-bidla fil-klima.

(4) Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 
2000 li tistabbilixxi qafas għall-azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-politika ta’ l-
ilma2 teżiġi li jkun hemm pjanijiet ta’ 
mmaniġġjar tal-baċin tax-xmajjar li jridu 
jiġu żviluppati għal kull distrett tal-baċin 
ta’ xmara sabiex jinkiseb stat ekoloġiku u 
kimiku tajjeb, u se tikkontribwixxi biex 
jittaffew l-effetti ta’ l-għargħar. 
Madankollu t-tnaqqis tar-riskju ta’ 
għargħar mhuwiex wieħed mill-għanijiet 
prinċipali ta’ dik id-Direttiva u din lanqas 
ma tqis ir-riskji , li jistgħu isiru aktar 
spissi fil-ġejjieni minħabba l-bidla fil-
klima.

Ġustifikazzjoni

Din  l-emenda mill-ewwel qari (ex Premessa 9) b'xi tibdil żgħir linwistiku tiddaħħal mill-ġdid 
sabiex turi biċ-ċar li l-livell tal-prekawzjonijiet kontra l-għargħar għandu jogħla sabiex 
wieħed ikun jista' jipprevjeni r-riskji akbar li jirriżultaw mill-bidla fil-klima; madankollu ma 
hemmx il-ħtieġa li jsir tbassir dettaljat tat-tibdil fil-klima għal kull miżura ta' prekawzjoni, 
billi dan iwassal għal infiq konsiderevoli u li spiss ma jistax jiġi ġustifikat u jittardja t-tfassil 
ta' pjanijiet fejn ma hemmx dejta li wieħed jista' jorbot fuqha.

Emenda 3
Premessa 9

(9) Fil-Komunità kollha jseħħu tipi 
differenti ta’ għargħar, bħalma huma l-

(9) Fil-Komunità kollha jseħħu tipi 
differenti ta’ għargħar, bħalma huma l-

  
1 ĠU L 327, 22.2.2000, p. 1. Direttiva kif emendata mid-Deċiżjoni Nru. 2455/2001/KE (ĠU L 331, 
15.12.2001, p. 1).
2 ĠU L 327, 22.2.2000, p. 1. Direttiva kif emendata mid-Deċiżjoni Nru. 2455/2001/KE (ĠU L 331, 
15.12.2001, p. 1).
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għargħar tax-xmajjar, l-għargħar għal 
għarrieda, l-għargħar urban, u l-għargħar 
mill-baħar f'żoni kostali. Il-ħsara kkawżata 
mill-għargħar tista’ tvarja wkoll minn naħa 
għal oħra tal-pajjiżi u tar-reġjuni tal-
Komunità. Għalhekk, l-objettivi li 
jikkonċernaw l-immaniġġjar tar-riskju ta’ 
għargħar għandhom ikunu determinati 
mill-Istati Membri infushom u għandhom 
ikunu bbażati fuq iċ-ċirkostanzi lokali u 
reġjonali.

għargħar tax-xmajjar, l-għargħar għal 
għarrieda, l-għargħar urban, l-għargħar 
mis-sistemi tad-dranaġġ u l-għargħar mill-
baħar f'żoni kostali. Il-ħsara kkawżata mill-
għargħar tista’ tvarja wkoll minn naħa għal 
oħra tal-pajjiżi u tar-reġjuni tal-Komunità. 
Għalhekk, l-objettivi li jikkonċernaw l-
immaniġġjar tar-riskju ta’ għargħar 
għandhom ikunu determinati mill-Istati 
Membri infushom u għandhom ikunu 
bbażati fuq iċ-ċirkostanzi lokali u 
reġjonali.

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda ddaħħal mill-ġdid it-test mill-ewwel qari (ex Premessa 15). L-għargħar 
ikkawżat mis-sistemi tad-dranaġġ għandu jkun inkluż ukoll fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva.
Ara l-eċċezzjonijiet taħt l-Emenda 18.

Emenda 4
Premessa 10

(10) Ir-riskji ta’ l-għargħar f’ċerti żoni tal-
Komunità jistgħu jitqiesu bħala mhux 
sinifikanti, per eżempju f’żoni fejn hemm 
ftit nies jew xejn jew f’żoni b’assi 
ekonomiċi jew b’valur ekoloġiku limitat. 
F'kull distrett ta' baċin ta' xmara jew unità 
ta' maniġġar għandhom jiġu valutati r-
riskji ta' l-għargħar u l-ħtieġa għal aktar 
azzjoni.

(10) Ir-riskji ta’ l-għargħar f’ċerti żoni tal-
Komunità jistgħu jitqiesu bħala mhux 
sinifikanti, per eżempju f’żoni fejn hemm 
ftit nies jew xejn jew f’żoni b’assi 
ekonomiċi jew b’valur ekoloġiku limitat. 
F'kull distrett ta' baċin ta' xmara jew unità 
ta' mmaniġġjar għandhom jiġu valutati r-
riskji ta' l-għargħar u l-ħtieġa għal aktar 
azzjoni - bħal pereżempju l-evalwazzjoni 
tal-potenzjal biex jittaffa l-għargħar.

Ġustifikazzjoni

L-Emenda ddaħħal mill-ġdid it-test mill-ewwel qari (ex Premessa 16) b'xi tibdiliet. 

Emenda 5
Premessa 11

(11) Biex ikun hemm għodda effettiva ta' 
informazzjoni, kif ukoll bħala bażi 
importanti biex ikunu stabbiliti l-

(11) Biex ikun hemm għodda effettiva ta' 
informazzjoni, kif ukoll bħala bażi 
importanti biex ikunu stabbiliti l-
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prijoritajiet kif ukoll id-deċiżjonijiet 
tekniċi, finanzjarji u politiċi oħrajn rigward 
l-imaniġġjar tar-riskju ta' għargħar huwa 
meħtieġ li jkunu stabbiliti mapep tar-riskju 
ta' għargħar u mapep tar-riskju ta' għargħar 
li juru l-konsegwenzi negattivi potenzjali 
b'xenarji differenti ta' għargħar.

prijoritajiet kif ukoll id-deċiżjonijiet 
tekniċi, finanzjarji u politiċi oħrajn rigward 
l-imaniġġjar tar-riskju ta' għargħar huwa 
meħtieġ li jkunu stabbiliti mapep tar-riskju 
ta' għargħar u mapep tar-riskju ta' għargħar 
li juru l-konsegwenzi negattivi potenzjali -
inkluż ir-riskju tat-tniġġis minħabba l-
għargħar - ta' xenarji differenti ta' 
għargħar.

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm aktar preċiżjoni, l-Emenda mill-ewwel qari (ex Premessa 17) tiddaħħal mill-
ġdid kelma b'kelma.

Billi l-Artikolu 6(6) tad-Direttiva jistipula li l-mapep tar-riskju ta' l-għargħar għandhom juru 
l-konsegwenzi negattivi potenzjali, ir-riskju marbut mat-tniġġis ambjentali kkawżat mill-
għargħar għandu jkun inkluż fil-premessa, sabiex ikun hemm konsistenza.

Emenda 6
Premessa 13

(13) Il-pjanijiet ta' mmaniġġjar tar-riskju 
ta’ għargħar għandhom jiffukaw fuq il-
prevenzjoni, il-protezzjoni u l-istat ta' 
tħejjija. L-elementi tal-pjanijiet ta' 
mmaniġġjar tar-riskju ta' għargħar 
għandhom ikunu riveduti perjodikament u 
aġġornati jekk meħtieġ, billi jkunu 
kkunsidrati l-effetti probabbli tal-bidla fil-
klima fuq il-fatt li jseħħ l-għargħar. 

(13) Il-pjanijiet ta' mmaniġġjar tar-riskju 
ta’ għargħar għandhom jiffukaw fuq il-
prevenzjoni, il-protezzjoni u l-istat ta' 
tħejjija. L-elementi tal-pjanijiet ta' 
mmaniġġjar tar-riskju ta' għargħar 
għandhom ikunu riveduti perjodikament u 
aġġornati jekk meħtieġ, billi jkunu 
kkunsidrati l-effetti probabbli tal-bidla fil-
klima fuq il-fatt li jseħħ l-għargħar. 

Ġustifikazzjoni

Bidla lingwistika fil-verżjoni bil-Ġermaniż. Ma taffettawax il-verżjoni bil-Malti.

Emenda 7
Premessa 16 a (ġdida)

(16a) L-Istati Membri għandhom 
jibbażaw l-evalwazzjoni, il-mapep u l-
pjanijiet tagħhom fuq l-aħjar dejta, 
prattiki u teknoloġiji disponibbli fil-qasam 
tal-pjanijiet ta' l-immaniġġjar tar-riskju 
ta' l-għargħar.
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Ġustifikazzjoni

Dan it-test jgħaqqad u jiċċara żewġ emendi mill-ewwel qari (ex premessi 22 u 24) marbuta 
ma' l-użu ta' prattiki u teknoloġiji ġodda għall-ħarsien taċ-ċittadin.

Emenda 8
Premessa 18 a (ġdida)

(18a) B'mod partikulari, il-Kummissjoni 
għandha tkun kapaċi tiddetermina l-
formati tekniċi għall-ipproċessar tad-
dejta, fosthom dejta marbuta ma' l-
istatistika u mal-kartografija, u l-formati 
biex dawn jiġu mgħoddija lill-
Kummissjoni, kif ukoll li tadatta l-Anness 
dwar l-avvanzi xjentifiċi u tekniċi. Billi 
dawn il-miżuri għandhom kamp ta' 
applikazzjoni ġenerali u jemendaw 
dispożizzjonijiet mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva u jżidu dispożizzjonijiet ġodda 
mhux essenzjali, għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju, kif stipulata fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE. 

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda twassal għat-tibdil meħtieġ skond il-proċedura ġdida tal-komitoloġija.

Emenda 9
Artikolu 2 Punt 1

1) "għargħar" tfisser meta art li 
normalment ma titgħattiex bl-ilma, 
titgħatta temporanjament bl-ilma. Dan 
għandu jinkludi l-għargħar minn xmajjar, 
turrenti tal-muntanji, mogħdijiet ta' l-ilma 
effimeri Mediterranji, u għargħar mill-
baħar fiż-żoni kostali, u jista' jeskludi l-
għargħar mis-sistemi tad-dranaġġ.

1) "għargħar" tfisser meta art li 
normalment ma titgħattiex bl-ilma, 
titgħatta temporanjament bl-ilma. Dan 
għandu jinkludi l-għargħar minn xmajjar, 
turrenti tal-muntanji, mogħdijiet ta' l-ilma 
effimeri Mediterranji, u għargħar mill-
baħar fiż-żoni kostali, u l-għargħar mis-
sistemi tad-dranaġġ. 

Ġustifikazzjoni

Fl-ewwel qari ntużat definizzjoni aktar wiesgħa ta' 'għargħar' li ma eskludietx b'mod espliċitu 
l-għargħar mis-sistemi tad-dranaġġ (ex Artikolu 2(1)). Din id-definizzjoni aktar wiesgħa 
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għanda tiddaħħal mill-ġdid fit-tieni qari.

Emenda 10
Artikolu 4 paragrafu 2

2. Għandha titwettaq valutazzjoni 
preliminari tar-riskju ta' għargħar biex 
tipprovdi valutazzjoni ta' riskji potenzjali 
bbażata fuq informazzjoni disponibbli jew 
faċilment derivabbli, bħal reġistri. Il-
valutazzjoni għandha tinkludi ta' l-inqas 
dan li ġej:

2. Għandha titwettaq valutazzjoni 
preliminari tar-riskju ta' għargħar biex 
tipprovdi valutazzjoni ta' riskji potenzjali 
bbażata fuq informazzjoni disponibbli jew 
li tista' tiġi derivata faċilment, bħal reġistri 
u studji dwar żviluppi fuq żmien twil, 
b'mod partikulari dwar il-bidla fil-klima. 
Il-valutazzjoni għandha tinkludi ta' l-inqas 
dan li ġej:

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tgħaqqad u tikkjarifika emendi mill-ewwel qari (ex Artikolu 4(2)(c), (e) u (f). 

Fl-evalwazzjonijiet preliminari għandhom jitqiesu biss studji eżistenti fuq żviluppi fuq żmien 
twil, b'mod partikulari dwar il-bidla fil-klima. 

Emenda 11
Artikolu 4 Paragrafu 2 Subparagrafu 2

u, fejn xieraq, hi għandha tinkludi: mħassar

Ġustifikazzjoni

B'dan il-mod, wieħed jipprova jilħaq kompromess bejn il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel 
qari (li kienet tgħid li ma kellu jkun hemm ebda restrizzjoni) u l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill. 
Din l-Emenda għandha titqies biss f'relazzjoni ma' l-Emenda 12.

Emenda 12
Artikolu 4 paragrafu 2 ittra d

d) valutazzjoni tal-konsegwenzi negattivi 
potenzjali ta' għargħar futuri għas-saħħa 
tal-bniedem, l-ambjent, il-wirt kulturali u l-
attività ekonomika, b'kont meħud kemm 
jista' jkun ta' kwistjonijiet possibbli bħat-
topografija, il-pożizzjoni tal-mogħdijiet ta' 
l-ilma u l-karatteristiċi idroloġiċi u 
ġeomorfoloġiċi ġenerali tagħhom, il-

d) valutazzjoni tal-konsegwenzi negattivi 
potenzjali ta' għargħar futuri għas-saħħa 
tal-bniedem, l-ambjent, il-wirt kulturali u l-
attività ekonomika, b'kont meħud kemm 
jista' jkun ta' kwistjonijiet possibbli bħat-
topografija, il-pożizzjoni tal-mogħdijiet ta' 
l-ilma u l-karatteristiċi idroloġiċi u 
ġeomorfoloġiċi ġenerali tagħhom, l-irwol 
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pożizzjoni taż-żoni fejn jgħixu n-nies, iż-
żoni ta' attività ekonomika u żviluppi fuq 
perijodu fit-tul inklużi l-impatti tal-bidla 
fil-klima fuq l-okkorrenza ta' għargħar.

tal-pjanuri ta' l-għarar bħala żoni 
naturali li jassorbu l-ilma, il-pożizzjoni 
taż-żoni fejn jgħixu n-nies, iż-żoni ta' 
attività ekonomika u żviluppi fuq perijodu 
fit-tul inklużi l-impatti tal-bidla fil-klima 
fuq l-okkorrenza ta' għargħar. Sakemm il-
kundizzjonijiet lokali jippermettu, l-
evalwazzjonijiet imsemmija hawn fuq 
mhumiex obligatorji.

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda ddaħħal mill-ġdid l-Emenda mill-ewwel qari (ex Artikolu 4(2)(c)), billi huwa 
magħruf li ż-żoni li jassorbu l-ilma huma kruċjali għall-ħarsien mill-għargħar.

B'dan il-mod, wieħed jipprova wkoll jilħaq kompromess bejn il-pożizzjoni tal-Parlament fl-
ewwel qari u l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill.  Din l-Emenda għandha titqies biss f'relazzjoni 
ma' l-Emenda 11.

Emenda 13
Artikolu 4 paragrafu 2 ittra d a (ġdida)

da) jekk ikun meħtieġ, evalwazzjoni ta' l-
effikaċja ta' l-infrastrutturi eżistenti 
maħluqa mill-bniedem kontra l-għargħar, 
filwaqt li titqies il-kapaċità reali tagħhom 
biex jipprevjenu l-ħsara kif ukoll l-
effettività tagħhom ekonomika u 
ekoloġika.

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm aktar preċiżjoni, l-Emenda mill-ewwel qari (ex Artikolu 4(2)(h)) tiddaħħal 
mill-ġdid kelma b'kelma.

Emenda 14
Artikolu 4 paragrafu 4

4. L-Istati Membri għandhom ilestu il-
valutazzjoni preliminari tar-riskju ta' 
għargħar sat-22 ta' Diċembru 2012.

4. L-Istati Membri għandhom ilestu il-
valutazzjoni preliminari tar-riskju ta' 
għargħar sat-22 ta' Diċembru 2010.

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda ddaħħal mill-ġdid l-iskadenzi oriġinali previsti mill-Parlament bil-għan li 



PR\645923MT.doc PE 382.534v01-0012/18 PR\645923MT.doc

MT

tissaħħaħ il-proċedura (ex Artikolu 6(1); emendat)

Emenda 15
Artikolu 5 paragrafu 1

1. Abbażi tal-valutazzjoni preliminari tar-
riskju ta' għargħar imsemmija fl-Artikolu 
4, l-Istati Membri għandhom, għal kull 
distrett ta' baċin tax-xmara jew unità ta' 
mmaniġġjar imsemmija fl-Artikolu 3(2)(b) 
jew il-parti ta' distrett ta' baċin tax-xmara 
internazzjonali li jinsab fit-territorju 
tagħhom jidentifikaw dawk iż-żoni li 
għalihom l-Istati Membri jikkonkludu li 
hemm riskji potenzjali sinifikanti jew jista' 
raġonevolment jitqies li x'aktarx iseħħ 
għargħar.

1. Abbażi tal-valutazzjoni preliminari tar-
riskju ta' għargħar imsemmija fl-Artikolu 
4, l-Istati Membri għandhom, għal kull 
distrett ta' baċin tax-xmara jew unità ta' 
mmaniġġjar imsemmija fl-Artikolu 3(2)(b) 
jew il-parti ta' distrett ta' baċin tax-xmara 
internazzjonali li jinsab fit-territorju 
tagħhom jidentifikaw dawk iż-żoni li 
għalihom l-Istati Membri jikkonkludu li 
hemm riskji sinifikanti jew jista' jitqies li 
x'aktarx iseħħ għargħar.

Ġustifikazzjoni

Lingwaġġ simplifikat bil-għan li jiftiehem aħjar u sabiex ikun hemm ċarezza legali.

Emenda 16
Artikolu 6 paragrafu 3 c

c) għargħar ta' probabbiltà kbira, fejn ikun 
il-każ.

c) għargħar ta' probabbiltà kbira, fejn ikun 
possibbli.

Ġustifikazzjoni

Dan huwa kompromess bejn il-pożizzjoni tal-Parlament, li ma tipprovdix għal eċċezzjonijiet 
(ex Artikolu 7(2)) u l-pożizzjoni attwali tal-Kunsill.  L-għargħar bi probabiltà għolja għandu 
jiġi inkluż kemm jista' jkun, bil-għan li jitħarsu ċ-ċittadini.  L-awtoritajiet responsabbli 
għandhom jitħallew ma jagħmlux dan f'każ biss li ma jkunx possibbli jsir u/jew jeżistu 
raġunijiet ġustifikati biex dan ma jsirx.

Emenda 17
Artikolu 6 paragrafu 5 ittra d

d) informazzjoni oħra li l-Istat Membru 
jqis li hija utli bħall-indikazzjoni ta' żoni 
fejn jista' jseħħ għargħar b'kontenut kbir ta' 
sedimenti trasportati u għargħar bi tkaxkir 
ta' materjal.

d) informazzjoni oħra li l-Istat Membru 
jqis li hija utli bħall-indikazzjoni ta' żoni 
fejn jista' jseħħ għargħar b'kontenut kbir ta' 
sedimenti trasportati u għargħar bi tkaxkir 
ta' materjal kif ukoll ta' pjanuri ta' l-
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għargħar u żoni naturali oħra li jew issa 
jew fil-ġejjieni jistgħu iservu bħala żoni li 
jassorbu l-ilma.

Ġustifikazzjoni

L-Emenda ddaħħal mill-ġdid il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari (ara l-ewwel 
paragrafu tal-ġustifikazzjoni ta' l-Emenda 12).

Emenda 18
Artikolu 6, paragrafu 7 a (ġdid)

7a. F'każ ta' żoni fejn l-għargħar jiġi 
kkawżat mis-sistemi tad-dranaġġ, l-Istati 
Membri jistgħu jiddeċiedu li jillimitaw it-
tħejjija ta' mapep tar-riskju ta' l-għargħar 
għas-sitwazzjonijiet deskritti fil-paragrafu 
3(a). 

Ġustifikazzjoni

Id-dħul mill-ġdid ta' l-Emendi 3 u 9 iwassal biex tiġi ffaċilitata l-proċedura għall-Istati 
Membri f'każ ta' għargħar ikkawżat mis-sistemi tad-dranaġġ, billi jirrikjedi li avvenimenti 
estremi biss jiġu identifikati fuq il-mappa.

Emenda 19
Artikolu 7 Paragrafu 3 Subparagrafu 2

Il-pjanijiet għall-immaniġġjar tar-riskju ta' 
għargħar għandhom iqisu aspetti rilevanti 
bħall-ispejjeż u l-benefiċċji, il-firxa ta’ l-
għargħar u r-rotot ta' mogħdija ta' l-
għargħar u ż-żoni bil-potenzjal ta' żamma 
ta' għargħar, l-objettivi ambjentali ta' l-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2000/60/KE, il-
maniġġar tal-ħamrija u l-ilma, l-ippjanar ta' 
l-ispazju, l-użu ta' l-art, il-konservazzjoni 
tan-natura, in-navigazzjoni u l-
infrastruttura tal-port.

Il-pjanijiet għall-immaniġġjar tar-riskju ta' 
għargħar għandhom iqisu aspetti rilevanti 
bħall-ispejjeż u l-benefiċċji, il-firxa ta’ l-
għargħar u r-rotot ta' mogħdija ta' l-
għargħar u l-possibiltà li jinżammu u/jew 
jiddaħħlu mill-ġdid żoni bil-potenzjal ta' 
żamma ta' għargħar, l-objettivi ambjentali 
ta' l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2000/60/KE, 
il-maniġġjar tal-ħamrija u l-ilma, l-ippjanar 
ta' l-ispazju, l-użu ta' l-art, il-
konservazzjoni tan-natura, in-navigazzjoni 
u l-infrastruttura tal-port.

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda ddaħħal mill-ġdid it-test mill-ewwel qari (ex Artikolu 9(5)(a)): L-assorbiment 
ta' l-ilma ta' l-għargħar hija importanti biex jiġi limitat ir-riskju ta' l-għargħar u dan il-fattur 
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għandu jitqies fit-tfassil ta' pjanijiet dwar l-immaniġġjar tar-riskju ta' l-għargħar.

Emenda 20
Artikolu 9 Punt 1

1) L-iżvilupp ta' l-ewwel mapep ta' periklu 
u riskju ta' għargħar u r-reviżjonijiet 
sussegwenti tagħhom kif imsemmijin fl-
Artikoli 6 u 14 ta' din id-Direttiva, 
għandhom jitwettqu b' mod illi l-
informazzjoni li jkun fihom tkun 
konsistenti ma' l-informazzjoni rilevanti 
ppreżentata skond id-Direttiva 
2000/60/KE. Huma jistgħu, jekk jitqies 
xieraq, ikomplu jiġu kkoordinati u 
integrati mar-reviżjonijiet previsti fl-
Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2000/60/KE.

1) L-iżvilupp ta' l-ewwel mapep ta' periklu 
u riskju ta' għargħar u r-reviżjonijiet 
sussegwenti tagħhom kif imsemmijin fl-
Artikoli 6 u 14 ta' din id-Direttiva, 
għandhom jitwettqu b' mod illi l-
informazzjoni li jkun fihom tkun 
konsistenti ma' l-informazzjoni rilevanti 
ppreżentata skond id-Direttiva 
2000/60/KE. Huma jiġu kkoordinati u 
jistgħu jiġu integrati mar-reviżjonijiet 
previsti fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 
2000/60/KE.

Ġustifikazzjoni

Kompromess bejn il-pożizzjonijiet tal-Kunsill u tal-Parlament (ex Artikolu 13(1)): Għandu 
jkun hemm koordinazzjoni tad-Direttiva ta' Qafas dwar l-Ilma.  Madankollu, l-integrazzjoni 
fid-Direttiva għandha tibqa' fakultattiva.

Emenda 21
Artikolu 11

1. Il-Kummissjoni tista', skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 12(2), 
tadotta formati tekniċi għall-finijiet ta' l-
ipproċessar u t-trasmissjoni ta' data, 
inkluża data statistika u kartografika, lill-
Kummissjoni. Il-formati tekniċi għandhom 
jiġu adottati mill-inqas sentejn qabel id-dati 
indikati fl-Artikoli 4(4), 6(8) u 7(5), waqt li 
jitqiesu l-istandards eżistenti kif ukoll il-
formati żviluppati fi ħdan l-atti 
Komunitarji rilevanti.

1. Il-Kummissjoni tista', skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju
msemmija fl-Artikolu 12(2), tadotta 
formati tekniċi għall-finijiet ta' l-
ipproċessar u t-trasmissjoni ta' dejta, 
inkluża dejta statistika u kartografika, u 
formati biex id-dejta tiġi mgħoddija lill-
Kummissjoni, meta dispożizzjonijiet mhux 
essenzjali ta' din i-Direttiva jiġu emendati 
permezz ta' żieda. Il-formati tekniċi 
għandhom jiġu adottati mill-inqas sentejn 
qabel id-dati indikati fl-Artikoli 4(4), 6(8) 
u 7(5), waqt li jitqiesu l-istandards eżistenti 
kif ukoll il-formati żviluppati fi ħdan l-atti 
Komunitarji rilevanti.

2. Il-Kummissjoni tista', waqt li tqis il-
perijodi għar-reviżjoni u l-aġġornament u 
skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 

2. Il-Kummissjoni tista', waqt li tqis il-
perijodi għar-reviżjoni u l-aġġornament u 
skond il-proċedura regolatorja bi 
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12(2), tadatta l-Anness għall-progress 
xjentifiku u tekniku.

skrutinju msemmija fl-Artikolu 12(2), 
tadatta l-Anness għall-progress xjentifiku u 
tekniku.

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda twassal għat-tibdil meħtieġ skond il-proċedura ġdida tal-komitoloġija.

Emenda 22
Artikolu 12 paragrafu 2

2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 
5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li 
jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-
Artikolu 8 tagħha.

2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 
5a(1) sa (4) u 7 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE, wara li jiġu kkunsidrati d-
dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun 
stabbilit għal tliet xhur.

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda twassal għat-tibdil meħtieġ skond il-proċedura ġdida tal-komitoloġija.

Emenda 23
Artikolu 13, paragrafu 1 ittra a

1. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jwettqux il-valutazzjoni preliminari tar-
riskju msemmija fl-Artikolu 4 għal dawk 
il-baċini tax-xmajjar, sotto-baċini jew żoni 
kostali fejn ikunu jew:

1. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jwettqux il-valutazzjoni preliminari tar-
riskju msemmija fl-Artikolu 4 għal dawk 
il-baċini tax-xmajjar, sotto-baċini jew żoni 
kostali fejn ikunu jew:

a) diġà wettqu valutazzjoni tar-riskju biex 
jikkonkludu, qabel it-22 ta' Diċembru 
2010, li jeżisti potenzjal ta' riskju ta' 
għargħar sinifikanti jew jista' 
raġonevolment jitqies li x'aktarx iseħħ li 
jwassal għall-identifikazzjoni taż-żona fost 
dawk imsemmijin fl-Artikolu 5(1) jew 

a) diġà wettqu valutazzjoni tar-riskju biex 
jikkonkludu, mad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva, li jeżisti riskju sinifikanti ta' 
għargħar jew li jista' jitqies probabbli li
x'aktarx iseħħ li jwassal għall-
identifikazzjoni taż-żona fost dawk 
imsemmijin fl-Artikolu 5(1) jew 

b) iddeċidew qabel it-22 ta' Diċembru 
2010 li jħejju mapep ta' periklu ta' għargħar 
u mapep ta' riskju ta' għargħar u li 
jistabbilixxu pjanijiet għall-maniġġar tar-
riskju ta' għargħar skond id-

b) iddeċidew, mad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva, li jħejju mapep ta' periklu ta' 
għargħar u mapep ta' riskju ta' għargħar u li 
jistabbilixxu pjanijiet għall-maniġġar tar-
riskju ta' għargħar skond id-
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dispożizzjonijiet rilevanti ta' din id-
Direttiva.

dispożizzjonijiet rilevanti ta' din id-
Direttiva.

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
jagħmlu użu mill-mapep tal-periklu ta' 
għargħar u l-mapep tar-riskju ta' għargħar 
iffinalizzati qabel it-22 ta' Diċembru 2010, 
jekk tali mapep jipprovdu livell ta' 
informazzjoni ekwivalenti għall-ħtiġiet ta' 
l-Artikolu 6.

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
jagħmlu użu mill-mapep tal-periklu ta' 
għargħar u l-mapep tar-riskju ta' għargħar 
iffinalizzati mad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva, jekk tali mapep jipprovdu livell 
ta' informazzjoni ekwivalenti għall-ħtiġijiet
ta' din id-Direttiva.

3. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
jagħmlu użu minn pjanijiet ta' maniġġar
tar-riskju ta' għargħar iffinalizzati qabel it-
22 ta' Diċembru 2010, sakemm il-kontenut 
ta' dawn il-pjanijiet ikun ekwivalenti għall-
ħtiġiet imniżżla fl-Artikolu 7.

3. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
jagħmlu użu minn pjanijiet ta' mmaniġġjar
tar-riskju ta' għargħar iffinalizzati mad-
dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, sakemm 
il-kontenut ta' dawn il-pjanijiet ikun 
ekwivalenti għall-ħtiġijiet imniżżla f'din 
id-Direttiva.

4. Il-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom japplikaw 
mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 14.

4. Il-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom japplikaw 
mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 14.

Emenda 24
Artikolu 16

Sa mhux aktar tard mit-22 ta' Diċembru 
2018, u kull sitt snin minn hemm 'il 
quddiem il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport dwar l-implimentazzjoni ta' 
din id-Direttiva.

Sa mhux aktar tard mit-22 ta' Diċembru 
2018, u kull sitt snin minn hemm 'il 
quddiem il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport dwar l-implimentazzjoni ta' 
din id-Direttiva. Fit-tfassil ta' dan ir-
rapport għandhom jitqiesu l-effetti tal-
bidla fil-klima.

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tirrifletti l-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari (ex Artiklu 19): L-effetti 
negattivi tal-bidla fil-klima m'għandhomx jiġu injorati minn din id-Direttiva u għandhom 
jissemmew b'mod espliċitu f'dan l-artikolu.
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Introduzzjoni

Il-Kummissjoni adottat il-proposta tagħha għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar l-evalwazzjoni u l-immaniġġjar ta' l-għargħar fit-18 ta' Jannar 2006.
Il-Parlament Ewropew esprima l-opinjoni tiegħu fl-ewwel qari fit-13 ta' Ġunju 2006.
Il-Kumitat tar-Reġjuni ddeċieda li ma jesprimix opinjoni.
Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali ta l-opinjoni tiegħu fis-17 ta' Mejju 2006.
Il-Kunsill adotta l-pożizzjoni komuni tiegħu fit-23 ta' Novembru 2006.

2. Ġenerali:

L-għan ta' din id-direttiva huwa li jinħoloq qafas leġiżlattiv għall-evalwazzjoni u l-
immaniġġjar tar-riskji ta' għargħar sabiex jitħarsu s-saħħa tal-bniedem, l-ambjent, il-wirt 
kulturali u l-attività ekonomika. 
Dan il-għan għandu jintlaħaq permezz ta' approċċ maqsum fi tliet fażijiet. L-ewwel, għandha 
ssir evalwazzjoni inizjali tar-riskju ta' għargħar sabiex jiġu identifikati zoni li huma fir-riskju, 
it-tieni ssir mappa taz-zoni suxxettibbli għall-għargħar u, it-tielet, jitfasslu pjanijiet għall-
immaniġġjar tar-riskju ta' għargħar għall-baċini tax-xmajjar.
Minħabba l-kundizzjonijiet ġeografiċi u idroloġiċi differenti u struttura differenti rigward kif 
inhuma mqassma l-ibliet u l-irħula fl-Istati Membri, id-direttiva tikkonċedilhom ċerta 
flessibilità dwar il-livell neċessarju ta' protezzjoni u l-miżuri li għandhom jittieħdu għaliha. 

3. Tibdiliet mill-pożizzjoni komuni

Il-pożizzjoni komuni fiha numru ta' emendi mill-ewwel qari tal-Parlament Ewropew. B'hekk 
il-pożizzjoni tiegħu ntlaqgħet kompletament jew kultant parzjalment. Il-pożizzjoni komuni 
għalhekk tibdel l-istruttura tad-direttiva b'mod sinifikattiv. Għalkemm il-verżjoni tal-Kunsill 
iġġib ċarezza fl-istruttura f'ċerti bnadi, min-naħa l-oħra, naqset milli tinkorpora uħud mill-
emendi importanti proposti mill-Parlament jew inkella dgħajfithom. 
Fil-fehma tar-rapporteur, il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill ċertament għandha tinbidel sal-punt 
li jerġgħu jiddaħħlu numru ta' emendi mill-ewwel qari, apparti li jiġu rranġati xi nuqqasijiet li 
jagħmlu l-lingwa mhux ċara u l-formulazzjoni tat-test legalment impreċiża.
Sabiex il-pożizzjoni komuni tiġi milqugħa, ir-rapporteur iqis għalhekk li huwa indispensabbli
li jsir aktar titjib, kif jixhdu l-emendi li ġejjin:

1) Bidla fil-klima:

Fuq il-bażi tal-bidla fil-klima, li saret evidenti u d-dibattitu pubbliku konsegwenti, ir-
rapporteur jidhirlu li huwa inkomprensibbli li l-impatt tal-bidla fil-klima ma jiġix evalwat u 
kkunsidrat biżżejjed sa mill-evalwalzzjoni tar-risku ta' għarar, li ssir minn qabel. 
Naturalment, ir-rapporteur huwa konxju mill-fatt li ma tista' tinġabar l-ebda dejta 
komprensiva ġdida għal evalwazzjoni tar-riskju minn qabel; madankollu għandha tintuża d-
dejta disponibbli. Mhuwiex faċli tispjega liċ-ċittadini Ewropej li l-kwistjoni tal-bidla fil-klima 
ma ġietx meqjusa f'din l-evalwazzjoni fundamentali.
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2) Skadenzi:

Sabiex tiġi ggarantita proċedura mgħaġġla, għandhom jerġgħu jiġu introdotti l-iskadenzi 
oriġinali sabiex il-ħidma preliminari tkun kompluta.
Ir-rapporteur, kuntrarju għall-Kunsill, huwa konvint li għandhom isiru bidliet sabiex jiġi 
protett ix-xogħol preliminari li wettqu l-Istati Membri. Għal din ir-raġuni, għandhom jerġgħu 
jitressqu emendi mill-ewwel qari. Ir-rapporteur jaħseb li ma jagħmilx sens li l-validità tal-
klawżola dwar ix-xogħol li sar tiġi estiża sa l-2010, jiġifieri, sa aktar tard mid-data meta d-
direttiva tidħol fis-seħħ, peress li dan ma jimxix mal-prinċipju ta' protezzjoni tax-xogħol 
eżistenti u jġib miegħu il-periklu li wieħed jaħrab mill-objettiv tad-direttiva.

3) Komitoloġija:

Il-bidliet li saru permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/512/KE tas-17 ta' Lulju 2006, li 
jistipulaw il-proċeduri għat-twettiq tad-drittijiet ta' implimentazzjoni, li ngħataw lill-
Kummissjoni (komitoloġija), naturalment jeħtieġu xi aġġustamenti, li r-rapporteur qiegħed 
jipproponi hawnhekk. 

4) Koordinament mad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma:

Fir-rigward tal-koordinament u l-integrazzjoni bejn din id-direttiva u d-Direttiva 2000/60/KE, 
il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill tillimita d-dispożizzjonijiet billi l-obbligu ta' koordinament 
mill-qrib jitneħħa u jsir fakultattiv. Fl-opinjoni tar-rapporteur, fit-tfassil ta' mapep għall-
periklu u/jew għar-riskju ta' l-għargħar għandhom isiru sforzi biex ikun hemm koordinament 
mad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Madankollu, għandha tibqa' l-għażla dwar jekk dawn il-
mapep għandhomx jiġu inkorporati fid-direttiva.

5) Sistema tad-dranaġġ:

Il-pożizzjoni komuni telenka t-tipi ta' għargħar koperti mid-direttiva iżda tintroduċi wkoll il-
possibilità li l-għargħar ikkawżat mis-sistemi tad-dranaġġ jiġi eskluż mill-kamp ta' 
applikazzjoni tagħha. Fl-ewwel qari, intużat definizzjoni aktar wiesgħa ta' l-għarar; waħda li 
ma kinitx teskludi espliċitament l-għargħar mis-sistemi ta' dranaġġ. Fil-fehma tar-rapporteur, 
din id-definizzjoni aktar wiesgħa għandha terġa' tiġi introdotta fit-tieni qari, sabiex tkopri l-
għargħar mis-sistemi tad-dranaġġ.

6) Zoni ta' żamma ta' l-ilma u potenzjal għall-kontroll ta' l-għargħar

Ir-rapporteur jemmen ukoll li jekk zoni li potenzjalment jista' jkollhom rwol siewi biex iżommu l-
għargħar, jiġu injorati fl-evalwazzjonijiet preliminari, bit-tfassil ta' mapep għar-riskju ta' l-għargħar u 
l-pjanijiet ta' mmaniġġjar, ikun hemm il-periklu li ma jsirx biżżejjed biex jonqos ir-riskju ta' l-
għargħar. Għaldaqstant, qed jerġgħu jiġu introdotti emendi mill-ewwel qari dwar iz-zoni ta' żamma ta' 
l-ilma u ta' potenzjal għall-ħarsien mill-għargħar.


