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PR_COD_1am

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 ghal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 
qafas għall-protezzjoni tal-ħamrija u li temenda d-Direttiva 2004/35/KE
(COM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2006)0232)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2), u l-Artikolu 175(1) tat-Trattat KE, skond liema 
artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0307/2006),

– 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-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali, tal-Kumitat għall-Biedja u l-
Iżvilupp Rurali u tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0000/2006),

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

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

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

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 4

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill "Lejn 
Strateġija Tematika dwar il-Protezzjoni tal-
Ħamrija" tidentifika t-tmien proċessi 
ewlenin tat-tħarbit li jiffaċċaw il-ħamrija 
fl-UE. Dawn huma l-erożjoni, it-tnaqqis 
fil-materja organika, il-kontaminazzjoni, 
is-salinizzazzjoni, il-kompattazzjoni, it-
telfien tal-bijodiversità, l-issiġillar, iż-
żerżiq minn ġnub l-għoljiet u l-għargħar. 

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill "Lejn 
Strateġija Tematika dwar il-Protezzjoni tal-
Ħamrija" tidentifika t-tmien proċessi 
ewlenin tat-tħarbit li jiffaċċaw il-ħamrija 
fl-UE. Dawn huma l-erożjoni, it-tnaqqis 
fil-materja organika, il-kontaminazzjoni, 
is-salinizzazzjoni, il-kompattazzjoni, it-
telfien tal-bijodiversità, l-issiġillar, iż-

  
1 Għadha mhix ippubblikata fil-ĠU.
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L-għarfien xjentifiku kurrenti dwar il-
bijodiversità tal-ħamrija u l-proċessi fiha 
huwa limitat wisq biex jippermetti 
dispożizzjonijiet speċifiċi f'din id-Direttiva 
bil-għan tal-protezzjoni tagħhom. Il-
prevenzjoni u t-taffija ta' l-effetti ta' l-
għargħar ġew indirizzati mill-proposta 
għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar l-evalwazzjoni u l-
ġestjoni ta' l-għargħar1.
______________
1 COM(2006)0015.

żerżiq minn ġnub l-għoljiet u l-għargħar. 

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-emendi fihom ukoll proposti marbuta mal-bijodiversità u l-prevenzjoni u t-
taffija ta' l-effetti ta' l-għargħar, din is-sentenza għandha titneħħa.

Emenda 2
Premessa 5

(5) Fil-Komunità hemm varjabbiltà kbira 
bejn it-tipi ta' ħamrija, u hemm differenzi 
enormi fil-qagħdiet strutturali, fiżiċi, 
kimiċi u bijoloġiċi, sew fi ħdan profili 
individwali kif ukoll bejn tipi differenti ta' 
ħamrija. Dawn il-kundizzjonijiet u ħtiġijiet 
diversi fil-Komunità għandhom jiġu 
kkunsidrati, minħabba li jirrikjedu 
soluzzjonjiet speċifiċi differenti għall-
identifikazzjoni ta' żoni ta' riskju, id-
definizzjoni ta' miri u t-twettiq ta' miżuri 
f'lokhom biex jiżguraw il-protezzjoni tal-
ħamrija.

(5) Fil-Komunità hemm varjabbiltà kbira 
bejn it-tipi ta' ħamrija, u hemm differenzi 
enormi fil-qagħdiet strutturali, fiżiċi, 
kimiċi u bijoloġiċi, sew fi ħdan profili 
individwali kif ukoll bejn tipi differenti ta' 
ħamrija. Dawn il-kundizzjonijiet u ħtiġijiet 
diversi fil-Komunità għandhom jiġu 
kkunsidrati, minħabba li jirrikjedu 
soluzzjonjiet speċifiċi differenti biex jiġi 
indirizzat it-tħarbit tal-ħamrija.

Ġustifikazzjoni

Emenda oħra għall-Artikolu 2 tissostitwixxi "żoni ta' riskju" b'"oqsma prijoritarji". Biex 
jitqassru l-premessi, l-aħħar parti tas-sentenza tqassret.

Emenda 3
Premessa 6

(6) Il-leġiżlazzjoni Komunitarja, 
pereżempju fl-oqsma ta' l-iskart, il-kimika, 

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

il-prevenzjoni u l-kontroll tat-tniġġis 
industrijali, it-tibdil fil-klima, l-ilma, l-
agrikoltura u l-iżvilupp rurali, tista' 
tikkontribwixxi għall-ħarsien tal-ħamrija 
u tikkumplimenta l-qafas leġiżlattiv f'din 
id-Direttiva waqt li jiġu provduti prinċipji 
u miri komuni bil-għan tal-protezzjoni u l-
użu sostenibbli tal-ħamrija fil-Komunità. 
Għalhekk hemm bżonn ta' approċċ 
koerenti u integrat.

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni attwali tista' tikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-ħamrija u tista' 
tikkumplimenta d-direttiva qafas.

Emenda 4
Premessa 7

(7) Il-ħamrija għandha tintuża b'mod 
sostenibbli li jikkonservalha l-kapaċità 
tagħha li tagħti servizzi ekoloġiċi, 
ekonomiċi u soċjali, filwaqt li jmantnilha 
l-funzjonijiet tagħha sabiex il-
ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni jkunu jistgħu 
jissodisfaw ħtiġijiethom.

imħassra

Ġustifikazzjoni

Biex jitqassru l-premessi, il-kontenut ta' din il-premessa ngħaqad mal-premessa 8.

Emenda 5
Premessa 8

(8) L-għan ta' din id-Direttiva huwa l-
iżgurar tal-protezzjoni tal-ħamrija, fuq il-
bażi tal-prinċipji tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija, il-prevenzjoni tat-
tħarbit tal-ħamrija u t-taffija ta' l-effetti 
tiegħu, ir-ristawr ta' ħamrija mħarbta u l-
integrazzjoni f'politiki settorjali oħra 
permezz ta' l-istabbiliment ta' qafas u 

(8) L-għan ta' din id-Direttiva huwa l-
iżgurar tal-protezzjoni tal-ħamrija, fuq il-
bażi ta' l-objettivi komuni u r-rispett tal-
leġiżlazzjoni nazzjonali u Komunitarja 
eżistenti, sabiex il-ħamrija tintuża b'mod 
sostenibbli sabiex kemm il-
ġenerazzjonijiet attwali u kemm dawk 
futuri jkunu jistgħu jilħqu l-bżonnijiet
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azzjonjiet komuni. ekoloġiċi, ekonomiċi u soċjali tagħhom. 

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tal-premessi 7 u 8 ngħaqad.

Emenda 6
Premessa 9

(9) Qafas komuni huwa meħtieġ biex l-
isforzi ta' l-Istati Membri jiġu artikolati, 
bil-għan tat-titjib tal-protezzjoni tal-
ħamrija u l-użu sostenibbli tagħha, il-
kontroll ta' l-effetti tat-tħarbit tal-ħamrija 
fuq pajjiżi oħra, il-protezzjoni ta' l-
ekosistemi terrestri u akkwatiċi, u l-evitar 
tad-distorsjoni tal-kompetizzjoni bejn l-
operaturi ekonomiċi.

(9) Qafas komuni jippermetti lill-Istati 
Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u 
lokali biex iħarsu t-tipi ta' ħamrija 
tagħhom mingħajr ma jkun hemm 
distorsjoni tal-kompetizzjoni bejn l-
operaturi ekonomiċi. Fl-istess waqt, jagħti 
garanziji u trasparenza fi ħdan is-suq 
intern għall-ħamrija fl-Istati Membri.

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet reġjonali jista' jkollhom irwol importanti fil-politika tal-ħamrija. Qafas komuni 
jkun jilleġiżla u jissimplifika s-sigurtà u t-trasparenza tas-suq tal-ħamrija Ewropew.

Emenda 7
Premessa 10

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

(10) Ġaladarba t-tħarbit tal-ħamrija jista' 
jkollu impatti gravi fuq in-natura, l-ilma, 
is-sikurezza alimentari, it-tibdil fil-klima, l-
agrikoltura u s-saħħa tal-bniedem, u 
ġaladarda, minkejja l-leġiżlazzjoni 
Komunitarja eżistenti, hemm ċans kbir li 
t-tħarbit tal-ħamrija jiżdied, hemm bżonn 
ta' direttiva qafas li tippermetti l-
protezzjoni tal-ħamrija fl-Istati Membri 
kollha, skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà, 
kif jidher fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif jidher 
f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx 
lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex 
jintlaħaq dak il-għan.
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minn dak li huwa meħtieġ biex jintlaħaq 
dak il-għan.

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva qafas għandha tippermetti l-protezzjoni tal-ħamrija fl-Istati Membri kollha.

Emenda 8
Premessa 11 a (ġdida)

(11a) L-agrikoltura dejjem tat kontribut 
pożittiv għaż-żamma ta' l-istruttura tal-
ħamrija u tal-karatteristiċi tiegħu, u minn 
dejjem kienet il-mekkaniżmu 
indispensabbli għall-konservazzjoni tal-
kwalità organika tal-ħamrija u għenet 
tippreżerva s-saff veġetali u tevita d-
deżertifikazzjoni..

Ġustifikazzjoni

L-agrikoltura għandha rwol importanti fil-protezzjoni tal-ħamrija u għal sekli l-bdiew ħolqu 
u applikaw b'mod volontarju ħafna miżuri tradizzjonali għall-protezzjoni tal-ħamrija.

Emenda 9
Premessa 11 b (ġdida)

(11b) Sabiex jiġi evitat kull irduppjar ta' 
leġiżlazzjoni eżistenti fl-oqsma ta' l-
agrikoltura u l-ambjent, u meta wieħed 
iqis il-prinċipju ta' sussidjarjetà relatat 
ma' l-ekokundizzjonalità, kull Stat 
Membru jista' jiddeċiedi li jimplimenta l-
ekonkundizzjonalità, waqt li jqis il-klima, 
l-agrikoltura u l-karatteristiċi tal-ħamrija 
tiegħu.

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni ta' l-ekokundizzjonalità għandha titħalla f'idejn l-Istati Membri biex 
b'hekk jiġu evitati piżijiet ġodda fuq l-agrikoltura u l-bdiewa..

Emenda 10
Premessa 12
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(12) B'kuntrast ma' l-arja u l-ilma, fil-
Komunità, il-ħamrija fil-parti l-kbira 
tagħha hija proprjetà privata. Madankollu, 
hija riżorsa naturali ta' interess komuni, li 
jeħtieġ li tiġi protetta għall-ġenerazzjonijiet 
tal-ġejjieni. Fl-interess pubbliku għalhekk, 
l-utenti ta' l-art għandu jkollhom l-obbligu
jieħdu miżuri ta' prekawzjoni meta jkun 
previdibbli li l-użu li jagħmlu mill-
ħamrija jista' jtellfilha l-funzjonijiet 
b'mod sinifikanti.

(12) B'kuntrast ma' l-arja u l-ilma, fil-
Komunità, il-ħamrija fil-parti l-kbira 
tagħha hija proprjetà privata. Madankollu, 
hija riżorsa naturali ta' interess komuni, li 
jeħtieġ li tiġi protetta għall-ġenerazzjonijiet 
tal-ġejjieni. Fl-interess pubbliku għalhekk, 
l-utenti ta' l-art għandhom jitħeġġu biex 
jieħdu miżuri ta' prekawzjoni biex jiġi 
evitat it-tħarbit tal-ħamrija.

Ġustifikazzjoni

Il-mod kif jitpoġġa l-kliem fil-premessi għandu jkun aktar pożittiv. Min juża l-art għandu 
jitħeġġeġ biex jieħu l-miżuri li jwaqqfa t-tħarbit tal-ħamrija.

Emenda 11
Premessa 12 a (ġdida)

(12a) Il-fertilità tal-ħamrija hija l-bażi tal-
ħajja. L-objettiv ta' kull attività agrikola 
trid tkun li dik il-fertilità tinżamm u 
tittejjeb.

Ġustifikazzjoni

Soil fertility is the first indicator of quality and its loss is one of the main problems facing 
Europe as a result of desertification and erosion.

Emenda 12
Premessa 13

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

(13) Is-siġillar qed isir dejjem iżjed 
preokkupanti peress li jista' jrażżan dawk 
il-funzjonijiet tal-ħamrija li jipprovdu 
servizzi vitali għall-attività umana u għas-
soppravvivenza ta' l-ekosistemi mingħajr 
ma jikkontribwixxi għall-iżvilupp 
sostenibbli bi qbil ma' l-Istrateġija għall-
Iżvilupp Sostenibbli Ta' L-UE Mġedda 
stabbilita fil-konklużjonijiet tal-Kunsill 
tad-9 ta' Ġunju 20061. Dan jitlob użu 
aktar sostenibbli tal-ħamrija. Jeħtieġ 
għalhekk li jkun hemm miżuri adegwati 
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Istati Membri għandhom jieħdu ħsieb li 
jkun hemm metodi ta' bini u drenaġġ li 
jikkonservaw l-ikbar għadd possibbli ta' 
funzjonijiet tal-ħamrija.

biex jiġi limitat is-siġillar tal-ħamrija li 
jirriżulta mill-proġetti ta' żvilupp li 
probabilment jimpedixxu b'mod 
sinifikanti l-funzjonijiet tal-ħamrija u li 
ma jikkontribwixxux biex jintlaħaq l-
iżvilupp sostenibbli. Fejn għandu jseħħ is-
siġillar f'tali ċirkustanzi, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-effetti tiegħu 
jkunu mtaffija, pereżempju billi jieħdu 
ħsieb li jkun hemm metodi ta' bini u 
drenaġġ li jikkonservaw l-ikbar għadd 
possibbli ta' funzjonijiet tal-ħamrija, u li 
dan ma jikkaġunax effetti ħżiena fuq l-
ambjent li joħonqu l-benefiċċji.
______________
1 Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea 10117/06.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprovdi spjegazzjoni aktar ċara dwar għaliex is-siġillar qed joħloq tħassib u 
tagħmel riferenza għall-Istrateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli.

Emenda 13
Premessa 14

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

(14) Politika mmirata u effiċjenti għall-
protezzjoni tal-ħamrija tirrikjedi objettivi 
komuni għall-ħarsien tal-ħamrija iżda fl-
istess ħin teħtieġ il-possibilità għall-Istati 
Membri u l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
li jieħdu miżuri fil-livell xieraq u ta' l-
iskala xierqa, u li jidentifikaw zoni ta' 
prijorità bbażati fuq l-għarfien xjentifiku 
dwar il-karatteristiċi tal-ħamrija lokali, il-
proċessi ta' tħarbit tal-ħamrija u ċ-
ċirkostanzi ambjentali, ekonomiċi u 
soċjali. Hemm ħtieġa għal skambju 
effettiv ta' informazzjoni dwar l-aħħar 
żviluppi xjentiċi fl-Istati Membri, dwar l-
aħjar prattiki għall-identifikazzjoni ta' 
zoni ta' prijorità u dwar il-kodiċi ta’ 
prattika tajba.
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Ġustifikazzjoni

Din il-premessa tiċċara li objettivi komuni għall-ħarsien tal-ħamrija huma meħtieġa, iżda d-
deċiżjoni dwar il-miżuri għandha titħalla f'idejn l-Istati Membri u l-awtoritajiet reġjonali u 
lokali. Barra minn hekk, parti mill-kontenut tal-premessi 15, 16, 17 huwa inserit sabiex 
jitnaqqas in-numru ta' premessi.

Emenda 14
Premessa 15

(15) Biex jiġi żgurat approċċ koerenti u 
komparabbli fl-Istati Membri differenti, l-
identifikazzjoni taż-żoni mhedda mill-
erożjoni, it-tnaqqis fil-materja organika, 
is-salinizzazzjoni, il-kompattazzjoni u ż-
żerżiq minn ġnub l-għoljiet għandha 
tissejjes fuq metodoloġija komuni li 
tinkludi elementi li huma magħrufin 
bħala l-forzi li jmexxu l-proċessi varji ta' 
tħarbit.

imħassra

Emenda 15
Premessa 16

(16) Fiż-żoni ta' riskju identifikati, 
għandhom jittieħdu miżuri biex 
jipprevjenu t-tħarbit ulterjuri tal-ħamrija 
billi jnaqqsu s-sogru li tokkorri, u permezz 
tar-ristawr tal-ħamrija mħarbta biex jiġu 
kkonservati l-funzjonijiet tal-ħamrija.

imħassra

Emenda 16
Premessa 17

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

imħassra

Emenda 17
Premessa 18
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(18) Programmi bħal dawn ta' miżuri 
għandhom jikkunsidraw ukoll l-impatt 
soċjali u ekonomiku tal-miżuri previsti; 
għandhom jiġu riveduti kull tant żmien u 
jistgħu jibnu fuq obbligi, pjanijiet u 
programmi li diġà huma stabbiliti skond il-
leġiżlazzjoni Komunitarja jew ftehimiet 
internazzjonali.

(18) Programmi ta' miżuri u kodiċi ta' 
prattika tajba għandhom jikkunsidraw 
ukoll l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
miżuri previsti; għandhom jiġu riveduti 
kull tant żmien u jistgħu jibnu fuq obbligi, 
pjanijiet u programmi li diġà huma 
stabbiliti skond il-leġiżlazzjoni u fondi
Komunitarji jew ftehimiet internazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Programmi ta' miżuri jistgħu jibnu fuq l-obbligi, pjanijiet u programmi diġà mwaqqfa b'fondi 
Komunitarji.

Emenda 18
Premessa 19

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

(19) Din id-Direttiva għandha tagħti 
kontribut biex twaqqaf id-deżertifikazzjoni 
u t-tnaqqis tal-bijodiversità, u biex ittaffi l-
bidla fil-klima u tiffaċilita l-adattazzjoni 
għaliha, kwistjonijiet li huma problemi 
ambjentali internazzjonali, b'impatt serju 
lokali u reġjonali, li fihom it-tħarbit tal-
ħamrija għandu rwol sinifikanti u 
għandha ttejjeb il-kooperazzjoni fl-
implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-Ġlieda kontra d-
Deżertifikazzjoni, il-Konvenzjoni dwar id-
Diversità Bijoloġika, il-Konvenzjoni Qafas 
dwar il-Bidla fil-Klima u l-Protokoll ta' 
Kyoto li l-Komunità hija parti minnhom, u 
sejra ttejjeb l-implimentazzjoni ta' dawn il-
ftehimiet ambjentali internazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Hemm ukoll rabtiet importanti bejn il-ħarsien tal-ħamrija u l-bidla fil-klima. Din il-premessa 
għandha tagħmel riferenza għall-UNFCCC u għall-Protokoll ta' Kyoto.

Emenda 19
Premessa 22

(22) Biex b'suċċess jipprevjenu u jillimitaw 
ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem u għall-
ambjent ikkawżati mill-kontaminazzjoni 

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

tal-ħamrija, hu meħtieġ li tingħata 
prijorità lill-identifikazzjoni u r-rimedju 
tas-siti li, skond l-evalwazzjoni tagħhom, 
jirrappreżentaw riskji serji f'dan ir-rigward.
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
proċess, inkluża skeda, għall-evalwazzjoni 
tar-riskji, l-identifikazzjoni tas-siti, l-
informazzjoni lill-pubbliku, l-
informazzjoni lil xerrejja potenzjali fil-każ 
ta' tranżazzjonijiet dwar l-art, l-ordni ta' 
prijorità u l-fondi għar-rimedju. Dan il-
proċess għandu jipprevjeni kwalunkwe 
koinċidenza ma' leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew Komunitarja eżistenti u għandu biss 
iżid rekwiżiti addizzjonali jekk il-
leġiżlazzjoni kurrenti mhix biżżejjed 
skond l-evalwazzjoni ta' l-Istat Membru. 
Skambju ta' informazzjoni approfondit hu 
meħtieġ biex jippromwovi l-aħjar prattiki 
għall-evalwazzjoni tar-riskju, l-
identifikazzjoni, l-informazzjoni lill-
pubbliku u r-rimedju.

Ġustifikazzjoni

Il-premessa 22 emendata tieħu post il-premessi 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
għaliex tagħmel tip ta' sinteżi ta' dawn il-premessi, sabiex jonqos in-numru ta' premessi.

Emenda 20
Premessa 23

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

imħassra

Ġustifikazzjoni

Sostitwita mill-emenda 19.
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Emenda 21
Premessa 24

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

imħassra

Ġustifikazzjoni

Sostitwita mill-emenda 19.

Emenda 22
Premessa 25

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

imħassra

Ġustifikazzjoni

Sostitwita mill-emenda 19.

Emenda 23
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Premessa 26

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

imħassra

Ġustifikazzjoni

Sostitwita mill-emenda 19.

Emenda 24
Premessa 27

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

imħassra

Ġustifikazzjoni

Sostitwita mill-emenda 19.

Emenda 25
Premessa 28

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

imħassra
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Ġustifikazzjoni

Sostitwita mill-emenda 19.

Emenda 26
Premessa 29

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

imħassra

Ġustifikazzjoni

Sostitwita mill-emenda 19.

Emenda 27
Premessa 30

(30) Ftit hemm kuxjenza pubblika dwar l-
importanza tal-protezzjoni tal-ħamrija, u 
għalhekk jeħtieġ li jiddaħħlu miżuri biex 
itejbu l-għarfien, l-iskambju tat-tagħrif u 
ta' l-aħjar prattika.

imħassra

Ġustifikazzjoni

Sostitwita mill-emenda 19.

Emenda 28
Premessa 31
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(31) Is-suċċess ta' din id-Direttiva jserraħ 
fuq il-kooperazzjoni mill-qrib u l-azzjoni 
koerenti fuq il-livelli tal-Komunità, ta' l-
Istati Membri u dawk lokali, kif ukoll fuq 
l-informazzjoni, il-konsultazzjoni u l-
involviment tal-pubbliku, skond l-obbligi 
tal-Komunità taħt il-Konvenzjoni ta' 
Aarhus ta' l-UNECE dwar l-Aċċess għall-
Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni 
Pubblika fit-Teħid tad-Deċiżjonijiet u l-
Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet 
Ambjentali. Għaldaqstant, għat-tħejjija, 
il-modifika u r-reviżjoni tal-programmi ta' 
miżuri dwar iż-żoni ta' riskju u l-
Istrateġiji Nazzjonali għat-Tranġar, huwa 
f'loku li jsir provvediment għall-
applikazzjoni tad-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 2003/35/KE tas-26 
ta' Mejju 2003 li tipprovdi għall-
parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil 
ta' ċerti pjanijiet u programmi li 
għandhom x'jaqsmu ma' l-ambjent u li 
temenda d-Direttivi tal-
Kunsill 85/337/KEE u 96/61/KE rigward 
il-parteċipazzjoni pubblika u l-aċċess 
għall-ġustizzja.
_________
1 ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17.

imħassra

Ġustifikazzjoni

Sostitwita mill-emenda 19.

Emenda 29
Premessa 32

(32) Huwa rikonoxxut li, fl-Istati Membri, 
illum jiġu applikati metodoloġiji differenti 
għall-evalwazzjoni tar-riskji għas-siti 
kkontaminati. Sabiex nimxu lejn approċċ 
komuni li jiżgura kundizzjonijiet newtrali 
ta' kompetizzjoni u sistema koerenti tal-
protezzjoni tal-ħamrija, jeħtieġ li jkun 
hemm skambju komprensiv ta' tagħrif sew 
biex jiġi stabbilit kemm tkun f'lokha l-
armonizzazzjoni ta' ċerti elementi ta' l-

imħassra
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evalwazzjoni tar-riskji, kif ukoll biex 
jiżviluppaw u jittejbu aktar il-metodoloġiji 
dwar l-evalwazjzoni tar-riskju 
ekotossikoloġiku.

Ġustifikazzjoni

Sostitwita mill-emenda 19.

Emenda 30
Premessa 33

(33) Għandu jsir provvediment ukoll biex 
jippermetti l-adattament rapidu ta' metodi 
ta' l-identifikazzjoni ta' żoni ta' riskju fl-
Istati Membri, inklużi r-reviżjonjiet 
regolari ta' l-elementi komuni li jkun 
fihom.

imħassra

Ġustifikazzjoni

Sostitwita mill-emenda 19.

Emenda 31
Premessa 34

(34) Għandhom jiġu adottati 
dispożizzjonijiet dwar il-formati ta' l-
iskambju tat-tagħrif u l-kriterji tal-kwalità 
tad-data, u dawn jeħtiġilhom ikunu 
konsistenti ma' l-istabbiliment ta' 
kwalunkwe infrastruttura għall-
informazzjoni dwar l-ispazji fil-Komunità.

imħassra

Ġustifikazzjoni

Sostitwita mill-emenda 19.

Emenda 32
Artikolu 1, paragrafu 1

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas għall-
protezzjoni tal-ħamrija u l-konservazzjoni 
tal-kapaċità tal-ħamrija biex taqdi 

1. 1. Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas 
għall-użu sostenibbli tal-ħamrija, li hija 
riżorsa li ma tiġġeddidx u pjattaforma 
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kwalunkwe funzjoni ambjentali, 
ekonomika, soċjali u kulturali minn dawn
li ġejjin:

għall-funzjonijiet ambjentali, ekonomiċi, 
soċjali u kulturali li ġejjin:

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

(a) bażi għall-ħajja u ħabitat għall-
annimali, pjanti u bijodiversità tal-
ħamrija;

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

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

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

(c) bażi għall-produzzjoni tal-bijomassa 
fl-agrikoltura u fil-forestrija;

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

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

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

(f) li sservi bħala ħażna tal-karbon; (f) li sservi bħala ħażna tal-karbon;
(g) li taqdi rwol ta' arkivju tal-wirt 
ġeoloġiku u arkeoloġiku.

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

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

Għal dak il-għan, tistabbilixxi miżuri għall-
użu sostenibbli tal-ħamrija permezz, fost 
affarijiet oħra, tal-prevenzjoni jew tal-
minimizzazzjoni tal-proċessi tat-tħarbit tal-
ħamrija li jistgħu jkunu evitati, sew dawk 
li jokkorru naturalment kif ukoll dawk 
ikkawżati minn firxa wiesgħa ta' attivitajiet 
tal-bniedem, li jnawru l-kapaċità tal-
ħamrija biex taqdi dawk il-funzjonijiet. 
Fejn hu xieraq, din tistipula miżuri li 
jtejbu l-karatteristiċi u l-funzjonijiet tal-
ħamrija. Il-miżuri jinkludu t-taffija ta' l-
effetti tal-proċessi tat-tħarbit tal-ħamrija, 
u r-ristawr u t-tranġar ta' ħamrija mħarbta.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda telabora aktar dwar il-funzjoniiet tal-ħamrija u l-fatt li l-ħamrija hija sors li ma 
jiġġeddidx li għandha tintuża b'mod sostenibbli.

Emenda 33
Artikolu 1, paragrafu 2

2. Id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħamrija li tifforma s-saff tal-wiċċ ta' l-art 
tad-Dinja, bejn il-blat tal-qiegħ u l-wiċċ,

2. Id-Direttiva għandha tapplika għall-
ħamrija li tifforma s-saff tal-wiċċ ta' l-art 
tad-Dinja, bejn il-blat tal-qiegħ u l-wiċċ.
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bl-esklużjoni ta' l-ilma tal-pjan kif definit 
fl-Artikolu 2(2) tad-Direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-
Kunsill 2000/60/KE.
____________
1 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.

Ġustifikazzjoni

Minħabba li ħafna pajjiżi għandhom approċċ integrat lejn il-ħarsien tal-ħamrija, għandu 
jitħalla f'idejn l-Istati Membri jekk iridux jinkludu l-ilma tal-pjan f'dan l-approċċ. 

Emenda 34
Artikolu 2, punt (2)

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

(2) 'sustanzi perikolużi' tfisser sustanzi jew 
preparazzjonijiet skond it-tifsira tad-
Direttiva tal-Kunsill 67/548/KE u d-
Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill 1999/45/KE, li jistgħu jikkaġunaw 
ħsara għall-funzjonijiet tal-ħamrija.

Ġustifikazzjoni

Ir-relazzjoni mal-ħsara għall-funzjonijiet tal-ħamrija għandha tkun iċċarata.

Emenda 35
Artikolu 2, punt (2 a) (ġdid)

(2a) 'il-kompattazzjoni' tfisser proċess ta' 
densifikazzjoni li fih jitnaqqsu l-porożità u 
l-permeabilità totali jew bl-arja, li jwassal 
għal bidliet serji u li jdumu perjodu ta' 
żmien twil fl-istruttura tal-ħamrija.

Ġustifikazzjoni

It-terminu kompattazzjoni jeħtieġ li jkun iċċarat aktar.

Emenda 36
Artikolu 2, punt (2 b) (ġdid)

(2b) 'ħamrija ta' valur' tfisser ħamrija li 
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jistħoqqilha protezzjoni minħabba l-
karatteristiċi speċifiċi , l-istrutturi, il-valur 
ekoloġiku, kulturali u/jew storiku 
eċċezzjonali tagħha jew minħabba l-użu li 
jsir minnha. 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi l-kunċett ta' ħamrija ta' valur. Il-kunċett jiddaħħal biex jirrikonoxxi 
l-valur speċifiku ta' ċerti tipi ta' ħamrija għal ċerti ekosistemi, komunitajiet u kulturi speċifiċi. 
Qed jitħalla f'idejn l-Istati Membri biex jidentifikaw din il-ħamrija, skond l-ideat tagħhom 
stess.

Emenda 37
Artikolu 2, punt (2 c) (ġdid)

(2c) 'zoni ta' prijorità bi ħtieġa ta' 
protezzjoni speċjali' tfisser zoni fejn, 
minħabba l-vulnerabilità tagħhom 
ikkaważata mit-tipi ta' ħamrija, mill-
kundizzjonijiet klimatiċi u prattiki ta' l-
immaniġġjar ta' l-art, hemm provi deċisivi 
jew raġunijiet leġittimi għas-suspett li 
wieħed mill-proċessi ta' tħarbit 
imsemmija fl-Artikolu 6 seħħ jew hemm 
il-probabilità li jseħħ.

Ġustifikazzjoni

Fl-Artikolu 6 t-terminu negattiv "żoni f'riskju" inbidel għal ''zoni ta' prijorità". Din id-
definizzjoni tiċċara t-tifsira ta' zoni ta' prijorità.

Emenda 38
Artikolu 2, punt (2 d) (ġdid)

(2d) 'sit imniġġes' tfisser sit fejn hemm 
preżenza kkonfermata fuq jew fil-ħamrija, 
ikkawżata mill-bniedem, ta' sustanzi ta' 
tali livell li l-Istati Membri jqisu li l-
ħamrija toħloq riskju sinifikanti għas-
saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent, 
meta jitqies l-użu attwali jew futur tas-sit. 
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Ġustifikazzjoni

Definizzjoni tas-siti li jitniġġsu mill-bniedem hija meħtieġa. It-terminu 'imniġġes' intgħażel 
biex issir id-distinzjoni mill-kontaminazzjoni li toħroġ minn sorsi ġeoġeniċi, bħal materjal 
ġenitur u l-attività vulkanika.

Emenda 39
Artikolu 2, punt (2 e) (ġdid)

(2e) 'ħamrija kkontaminata b'mod 
ġeoġeniku' tfisser ħamrija fejn hemm 
presenza kkonfermata, ikkawżata minn 
sorsi ġeoġeniċi bħal materjal ġenitur u l-
attività vulkanika, ta' sustanzi li huma ta' 
tali livell li l-Istati Membri jikkunsidraw li 
jistgħu jippreżentaw riskju serju għas-
saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent, 
meta jqisu l-użu attwali jew l-użu 
approvat għall-futur tal-ħamrija. 

Ġustifikazzjoni

Il-kontaminazzjoni li mhix ikkawżata mill-bniedem, iżda minn sorsi bħall-materjal ġenitur u 
attività vulkanika, ukoll tista' tippreżenta riskju serju għas-saħħa tal-bniedem jew għall-
ambjent. Għalhekk dawn it-tipi ta' ħamrija wkoll għandhom ikunu definiti f'din id-Direttiva.

Emenda 40
Artikolu 3

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

Fl-iżvilupp ta' politiki settorjali li x'aktarx 
li jaggravaw jew itaffu l-proċessi tat-tħarbit 
tal-ħamrija, u fl-iżvilupp ta' politiki biex 
jipproteġu l-funzjonijiet tal-ħamrija, l-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
approċċ integrat u sistematiku biex 
jiżguraw li jkun hemm konformità mad-
dispożizzjonijiet rilevanti fid-direttivi 
eżistenti, bħad-Direttiva dwar l-Għasafar, 
id-Direttiva ' Habitat', id-Direttiva Qafas 
dwar l-Ilma, id-Direttiva dwar l-Ilma ta' 
Taħt l-Art, id-Direttiva dwar l-Iskart mill-
Industriji ta’ l-Estrazzjoni, id-Direttiva 
dwar l-Evalwazzjoni Strateġika ta' l-
Ambjent, id-Direttiva dwar l-Evalwazzjoni 
ta' l-Impatt Ambjentali, u li r-rabtiet 
rilevanti bejn id-direttivi jkunu identifikati 
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u meqjusa.
L-Istati Membri għandhom jippubblikaw 
dawk ir-riżultati.

Ġustifikazzjoni

Peress li diversi direttivi oħra għandhom rabtiet diretti jew indiretti mal-ħarsien tal-ħamrija, 
l-Istati Membri għandhom jiżguraw, f'approċċ aktar integrat u sistematiku, li jkun hemm 
konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti fid-direttivi eżistenti.

Emenda 41
Artikolu 3, paragrafu 2 a (ġdid)

Fejn hu xieraq, l-Istati Membri 
għandhom ifittxu li jintegraw miżuri jew 
politiki li jippreservaw jew itejbu l-
funzjoni tal-ħamrija bħala ħażna tal-
karbonju fil-politiki jew strateġiji futuri 
tagħhom dwar il-ħamrija, fuq il-bażi tar-
riżultati tar-riċerka u t-titjib teknoloġiku l-
aktar riċenti.

Ġustifikazzjoni

Il-funzjoni tal-ħamrija bħala ħażna tal-karbonju hija inkluża fl-Artikolu 1. Dan l-irwol 
importanti tal-ħamrija mhux indirizzat biżżejjed fil-proposta tal-Kummissjoni. L-Istati 
Membri għandhom ifittxu li jintegraw miżuri biex jippreservaw jew itejbu din il-funzjoni fil-
politiki jew strateġiji tal-ħamrija tagħhom, fuq il-bażi tar-riżultati xjentifiċi l-aktar riċenti.

Emenda 42
Artikolu 4

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

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

Il-l-prekawzjonijiet iridu jkunu proporzjonali, u jqisu l-użu attwali u l-użu approvat għall-
futur.

Emenda 43
Artikolu 4, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. L-Istati Membri għandhom 
jidentifikaw il-ħamrija ta' valur kif definit 
fl-Artikolu 2 fit-territorju nazzjonali 
tagħhom, fuq il-bażi ta' kriterji li 
għandhom ikunu stabbiliti mill-Istati 
Membri jew mill-awtoritajiet reġjonali jew 
lokali. 
Waqt li jinżammu f'kunsiderazzjoni l-
kapaċitajiet u r-responsabilitajiet 
leġiżlattivi tagħhom, u mingħajr 
preġudizzju għall-prinċipju tas-
sussidjarjetà l-Istati Membri jistgħu 
jippromwovu miżuri u politiki biex iżidu l-
kuxjenza u l-għarfien xjentifiku dwar din 
il-ħamrija u biex jipproteġu, jippreservaw 
u jtejbu l-karatteristiċi u l-funzjonijiet 
tagħha fejn hu possibbli, b'mod 
partikulari fejn din il-ħamrija, skond l-
evalwazzjoni ta' l-Istati Membri, 
tikkontribwixxi għad-diversità ġeoloġika 
jew fejn din hija pjattaforma għal kolonji 
storiċi ta' valur, arkitettura rurali u 
pajsaġġi naturali u kulturali.
Fost il-miżuri prekawzjonarji, l-Istati 
Membri jistgħu jiżviluppaw mapep diġitali 
dwar il-ħamrija ta' valur identifikata, 
sabiex jindikaw fejn hemm bżonn ta' 
protezzjoni.

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu konsistenti fil-politiki komuni tagħhom bħal mappa tax-xeni 
Ewropej u l-eżistenza ta' wirt kulturali komuni, li jirrikonoxxu l-qirda irriversibbli tal-pajsaġġ 
u tal-wirt kulturali.

Emenda 44
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Artikolu 4, paragrafu 1 b (ġdid)

1b. Għall-iskop tal-paragrafu 1 u fi żmien 
ħames snin minn [data tat-traspożizzjoni], 
l-Istati Membri għandhom jiżviluppaw 
kodiċi volontarji ta' prattika tajba rigward 
il-protezzjoni tal-ħamrija għal dawk l-
attivitajiet li b'mod raġonevoli wieħed 
jista' jistenna minnhom xkiel sinifikanti 
għall-ħamrija bħala pjattaforma għall-
funzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 1. 
Dawn il-kodiċi ta' prattika tajba jistgħu 
jibnu fuq kodiċi tal-Komunità jew 
nazzjonali eżistenti u jista' jkun fihom 
elementi li hemm dispożizzjoni għalihom 
fl-Anness -I.
Fi żmien tliet snin minn [data tat-
traspożizzjoni], il-Kummissjoni għandha 
tiffaċilita d-distribuzzjoni u l-iskambju ta' 
informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni jew 
kodiċi ta' prattika tajba li diġà jeżistu fl-
Istati Membri fir-rigward tal-ħarsien tal-
funzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 1, 
inklużi l-wirt kulturali, il-parki naturali u 
z-zoni ta' valur ġeoloġiku.

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju prekawzjonarju huwa element ewlieni f'dimn id-direttiva. L-Istati Membri 
għandhom ghħalhekk jiżviluppaw kodiċi ta' prattika tajba rigward il-protezzjoni tal-ħamrija.

Emenda 45
Artikolu 5

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

1. Fejn proposta ta' proġett ta' żvilupp 
tinvolvi s-siġillar tal-ħamrija, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa 
biex jillimitaw is-siġillar fejn:

(a) il-proġett huwa tat-tip elenkat jew fl-
Anness I jew fl-Anness II tad-Direttiva 
tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta' Ġunju 
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1985 dwar l-istima ta’ l-effetti ta’ ċerti 
proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent1 u 
tirrikjedi evalwazzjoni skond dik id-
Direttiva;
(b) l-evalwazzjoni tindika li huwa 
probbabli li jkun hemm impatti bħala 
riżultat tas-siġillar li jimpedixxu b'mod 
sinifikanti waħda jew aktar mill-
funzjonijiet tal-ħamrija elenkati fl-
Artikolu 1(1); u
(c) il-proġett ma jikkontribwixxix għall-
ilħiq ta' l-iżvilupp sostenibbli.
2. Fejn proġett li huwa konformi ma' kull 
kriterju elenkat fil-paragrafu 1 għandu 
jitwettaq, l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri xierqa biex itaffu l-effetti 
tas-siġillar b'mod partikulari bl-użu ta' 
metodi u prodotti tal-bini li jippermettu li 
jinżamm l-akbar għadd possibbli tal-
funzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 1(1).
3. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu 
dwar il-miżuri li huma xierqa waqt li jqisu 
l-ispejjeż u l-benefiċċji ta' tali miżuri.
4. Minħabba li s-siġillar huwa proċess 
irriversibbli, l-Istati Membri għandhom 
jiżviluppaw fir-rigward kodiċi ta' prattika 
tajba li:
- jippreservaw il-baċini tax-xmajjar u l-
kurrenti naturali ta' l-ilma;
- jipprevjenu ż-żieda fir-riskji ta' għargħar 
li tirriżulta mis-siġillar;
- jipprowovu aċċess kief xieraq għaz-zoni 
ta' ħdura fl-ibliet li qed jikbru;
- jippreservaw strutturi ġeomorfoloġiċi ta' 
valur tal-ħamrija, il-pajsaġġi karatteristiċi 
u z-zoni tal-kosta;
- jippreservaw siti arkeoloġiċi, għerien 
preistoriċi u siti storiċi;
- jevitaw l-impatt viżiv ta' l-industriji ta' 
estrazzjoni.
_______________
1 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40.
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun speċifikat aħjar f'liema każi l-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri biex 
jillimitaw is-siġillar. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jiżviluppaw kodiċi ta' 
prattika tajba biex jittrattaw diversi effetti tas-siġillar possibbli li jagħmlu l-ħsara.

Emenda 46
Artikolu 5 a (ġdid)

Artikolu 5a
Il-Metodoloġija

1. L-istat tal-ħamrija għandu jkun 
immonitorjat waqt li tinżamm 
f'kunsiderazzjoni l-informazzjoni 
disponibbli u, fejn hu meħtieġ, tkun 
iġġenerata informazzjoni ġdida permezz 
ta' l-użu ta' teknoloġiji ġodda. B'mod 
partikulari, l-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu l-użu ta' teknoloġiji diġitali 
u l-kartografija diġitali li se jippermettu 
skambju faċli u effiċjenti ta' 
informazzjoni dwar il-ħamrija u se jtejjbu 
l-bilanċ bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-
monitoraġġ.
2. Għall-identifikazzjoni ta' zoni ta' 
prijorità skond l-Artikolu 6, l-Istati 
Membri jistgħu joqogħdu fuq evidenza 
empirika jew fuq il-mudelli. Jekk jintużaw 
il-mudelli, dawn jeħtiġilhom ikunu 
validati permezz tat-tqabbil tar-riżultati 
fuq il-bażi ta' data empiriċi li ma jkunux 
intużaw għall-iżvilupp tal-mudell innifsu. 
Għandu jkun permess li l-Istati Membri 
jużaw l-informazzjoni miġbura bit-
teknoloġiji l-ġodda imsemmija fil-
paragrafu 1 għall-identifikazzjoni ta' zoni 
ta' prijorità.
3. Sabiex tkun evitata d-duplikazzjoni 
amministrattiva u biex tittejjeb il-
koordinazzjoni, l-Istati Membri 
għandhom, b'koperazzjoni mal-
Kummissjoni, ifittxu li jaqblu dwar format 
komuni għar-rappurtar fi żmien 12-il 
xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva. 
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4. L-iskala tal-monitoraġġ għandha tkun 
iddeterminata skond id-diskrezzjoni ta' l-
Istati Membri, iżda għandha tkun ta' l-
inqas 1:250.000 għal zoni skond l-
Artikolu 6.

Ġustifikazzjoni

Id-djanjosi u l-katalogi tal-ħamrija hemm bżonn li jsiru skond kriterji xjentifiċi u oġġettivi. 
Fl-istess ħin, b'rispett għall-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-uniku mod kif ikun garantit livell 
minimu ta' koordinazzjoni u skambju ta' informazzjoni huwa li jkun hemm format komuni 
għar-rappurtar miftiehem u skala għall-monitoraġġ.

Emenda 47
Artikolu 6, titolu

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

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

L-identifikazzjoni taż-żoni ta' prijorità li 
għandhom bżonn ta' protezzjoni speċjali 

kontra l-erożjoni, it-tnaqqis fil-materja 
organika, il-kompattazzjoni, is-

salinizzazzjoni u ż-żerżiq minn ġnub l-
għoljiet

Ġustifikazzjoni

It-terminu negattiv "żoni f'riskju" kien sostitwit mit-terminu ''zoni ta' prijorità".

Emenda 48
Artikolu 6, paragrafu 1, frażi introduttorja

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

1. 1. Fi żmien ħames snin minn [id-data 
tat-traspożizzjoni], l-Istati Membri 
għandhom jidentifikaw iż-żoni ta' prijorità 
fit-territorju nazzjonali tagħhom, kif 
definiti fl-Artikolu 2, li għandhom bżonn 
ta' protezzjoni speċjali kontra wieħed jew 
aktar mill-proċessi li ġejjin tat-tħarbit tal-
ħamrija:

Ġustifikazzjoni

It-terminu negattiv "żoni f'riskju" kien sostitwit mit-terminu ''zoni ta' prijorità". 
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Emenda 49
Artikolu 6, paragrafu 1, punt (f a) (ġdid)

(fa) effetti ħżiena tal-bidla fil-klima fuq il-
ħamrija, inkluża żieda fl-evaporazzjoni ta' 
l-ilma.

Ġustifikazzjoni

L-effetti ħżiena tal-bidla fil-klima fuq il-ħamrija għandhom ikunu inklużi f'dan l-artikolu.

Emenda 50
Artikolu 6, paragrafu 1, subparagrafu 2

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

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

Ġustifikazzjoni

It-telf ta' bijodiversità tal-ħamrija għandu jkun inkluż f'dan l-artikolu.

Emenda 51
Artikolu 6, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Fl-identifikazzjoni ta' dawn iz-zoni, l-
Istati Membri għandhom iqisu l-prattiki 
attwali ta' l-użu ta' l-art li diġà qed 
jimmiraw li jiġġieldu dawn il-proċessi ta' 
tħarbit. 

Emenda 52
Artikolu 7

Artikolu 7 imħassar
Il-Metodoloġija

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

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu jista' jitħassar. Il-kontenut iddaħħal fl-Artikolu 5a ġdid.

Emenda 53
Artikolu 8, paragrafu 1

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

1. 1. Għall-finijiet tal-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikoli 1(1), fir-rigward taż-żoni ta' riskju 
li jkunu ġew identifikati skond l-Artikolu 
6, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li,
fil-livell ġeografiku u amministrattiv li 
huma jqisu li jkun l-iktar f'loku, jitfassal
programm ta' miżuri li jkun jinkludi 
objettivi, il-miżuri xierqa għall-ilħiq ta' 
dawk l-objettivi, skeda għall-
implimentazzjoni ta' dawk il-miżuri u 
stima ta' l-allokazzjoni tal-mezzi privati 
jew pubbliċi għall-finanzjament ta' dawk 
il-miżuri. L-għażla tal-miżuri fi ħdan il-
programm għandha titħalla f'idejn l-Istati 
Membri.

Ġustifikazzjoni

Minħabba li din hi direttiva ta' qafas, l-għażla tal-miżuri u l-livell ġeografiku u amministrattiv 
xieraq għandha titħalla f'idejn l-Istati Membri.

Emenda 54
Artikolu 8, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Fit-tfassil tal-programm imsemmi fil-
paragrafu 1, u sabiex tkun evitata d-
duplikazzjoni ta' l-isforzi, l-Istati Membri 
jistgħu jibnu fuq l-obbligi, il-pjanijiet u l-
programmi diġà mwaqqfa skond 
leġiżlazzjoni nazzjonali jew Komunitarja, 
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inklużi dawk stipulati skond il-Politika 
Agrikola Komuni, inkluż Anness IV għar-
Regolament (KE) Nru 1782/2003 dwar il-
'cross compliance', u fir-Regolament (KE) 
Nru 1698/2005 dwar l-iżvilupp rurali, jew 
ftehimiet internazzjonali, u jistgħu jqisu l-
miżuri elenkati fl-Anness Ia.

Waqt it-tfassil u l-implimentazzjoni tal-
programm imsemmi fil-paragrafu 1, l-
Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
prijoritizzazzjoni ta' azzjoni skond l-iskala 
tal-proċess tat-tħarbit fit-territorju 
nazzjonali tagħhom u l-effetti ta' tali 
tħarbit fuq il-bidla fil-klima u d-
deżertifikazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda ġdida li tagħmel rabta bejn il-leġiżlazzjoni nazzjonali u Komunitarja 
eżistenti u ddaħħal Anness b'miżuri possibbli li l-Istati Membri jistgħu jqisu.

Emenda 55
Artikolu 8, paragrafu 2, subparagrafu 2

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
miżuri jkunu ta' spiża effikaċi u 
teknikament fattibbli, u għandhom 
iwettqu evalwazzjonijiet ta' l-impatt, 
inkluża l-analiżi ta' l-ispejjeż u l-
benefiċċji, qabel l-introduzzjoni tal-
programmi ta' miżuri.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Minħabba li din hija direttiva ta' qafas, l-għażla tat-tip ta' miżuri għandha titħalla f'idejn l-
Istati Membri.

Emenda 56
Artikolu 8, paragrafu 3

3. Meta żona tkun mhedda fl-istess ħin 
minn proċessi differenti tat-tħarbit tal-
ħamrija, l-Istati Membri jistgħu jadottaw 
programm waħdieni li fih għandhom jiġu
stabbiliti miri għat-tnaqqis tar-riskju 

3. 3. Meta zoni jkollhom bżonn protezzjoni 
speċjali kontra proċessi differenti 
konkorrenti tat-tħarbit tal-ħamrija, l-Istati 
Membri jistgħu jadottaw programm 
waħdieni li fih għandhom jiġu stabbiliti 
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għar-riskji kollha li jkunu ġew identifikati, 
flimkien mal-miżuri xierqa għall-ilħiq ta' 
dawk il-miri.

objettivi xierqa għall-proċessi ta' tħarbit 
tal-ħamrija kollha li jkunu ġew 
identifikati, flimkien mal-miżuri xierqa 
għall-ilħiq ta' dawk l-objettivi.

Ġustifikazzjoni

Dawn l-emendi huma meħtieġa biex jiżguraw konsistenza ma' l-Artikolu 6.

Emenda 57
Artikolu 8 a (ġdid)

Artikolu 8a
L-użu agrikolu tal-ħamrija

1. Kull Stat Membru, skond il-klima, il-
karatteristiċi tal-ħamrija u l-agrikoltura 
tiegħu, kif ukoll skond l-aqwa prattiki 
agrikoli tiegħu, għandu jiddeċiedi dwar il-
politika agrikola tiegħu stess f'dak li 
għandu x'jaqsam mal-ħamrija.
2. Rigward l-użu agrikolu tal-ħamrija, l-
Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu l-
għażla ta' l-uċuh tar-raba' u ta' metodi 
jew programmi ta' afforestazzjoni li 
għandhom effett ta' benefiċċju fuq il-
materja organika fil-ħamrija u fuq il-
fertilità tal-ħamrija u li jistgħu jevitaw 
żerżiq minn ġnub l-għoljiet u 
deżertifikazzjoni.
3. L-Istati Membri għandhom jappoġġjaw 
ukoll il-prattiki agrikoli li jiffavorixxu l-
kapaċità tal-ħamrija li tiffiltra u żżomm l-
ilma, bl-għan li tkun evitata l-
kompattazzjoni u l-erożjoni. 
4. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jippromwovu u jisfruttaw ir-
riċerka b'mod partikulari rigward il-
funzjonijiet ta' l-uċuh tar-raba' differenti 
fir-rigward tal-bidla fil-klima u l-
iżolament tal-karbonju bl-għan li jkun 
integrat dan l-għarfien b'bażi xjentifika 
fl-iżvilupp tal-politika dwar il-ħamrija.
5. L-użu tal-kompost għandu jkun 
inkoraġġit bl-għan li tinżamm il-fertilità 
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tal-ħamrija, jittejbu l-livelli ta' materja 
organika fil-ħamrija u tkun miġġielda l-
erożjoni. Għal dak il-għan l-Istati Membri 
għandhom jadottaw standards ta' kwalità 
għall-kompost.
6. L-iżvilupp ta' standards skond il-'cross 
compliance' u l-miżuri agri-ambjentali 
skond l-iżvilupp rurali li għandhom l-
għan li jħarsu l-ħamrija fiz-zoni 
identifikati skond l-Artikolu 6 għandhom 
iqisu l-isforzi u l-piż possibbli li jistgħu 
jinvolvu.

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-agrikoltura dejjem kellha rwol importanti fil-ħarsien tal-ħamrija, artikolu 
separat għandi jittratta l-aspetti differenti f'dan is-settur. Dan l-artikolu jħalli l-għażla ta' kif 
iridu jappoġġjaw l-irwol ta' l-agrikoltura għal kull wieħed minn dawn l-aspetti għal kollox 
f'idejn l-Istati Membri.

Emenda 58
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-konservazzjoni tal-
funzjonijiet tal-ħamrija msemmija fl-
Artikolu 1(1), l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jittieħdu fil-livell 
amministrattiv xieraq miżuri xierqa u 
proporzjonati li:

(a) għandhom l-għan li jevitaw l-
introduzzjoni b'intenzjoni jew mingħajr 
intenzjoni ta' sustanzi perikolużi fuq jew 
fil-ħamrija permezz ta' rimi, ħruġ jew 
tixrid; 
(b) jillimitaw it-tqegħid ta' sustanzi 
perikolużi fuq il-ħamrija jew l-
introduzzjoni tagħhom fiha, ħlief għal 
dawk li jiġu ddepożitati mill-arja u dawk 
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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.

Emenda 59
Artikolu 9, paragrafu 1 a (ġdid)

Sabiex jikkonformaw ma' dan l-Artikolu, 
l-Istati Membri għandhom b'mod 
partikulari jieħdu passi biex jillimitaw id-
depożitu ta' sustanzi perikolużi fuq l-art 
mill-ilma li jintuża għat-tisqija, l-użu tal-
fertilizzanti, u skart mifrux fuq l-art.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tenfasizza l-importanza li jkun limitat id-depożitu ta' sustanzi perikolużi fuq l-
art mill-ilma, mill-fertilizzanti u mill-iskart.

Emenda 60
Artikolu 10

Artikolu 10 imħassra
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-inventarju għandu jiġi 
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ppubblikat u rivedut talanqas darba kull 
ħames snin.

Ġustifikazzjoni

Ara l-emendi għall-Artikolu 11.

Emenda 61
Artikolu 11, paragrafu 1

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

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

Ġustifikazzjoni

L-emendi għall-Artikolu 11 qegħdin jiġu parzjalment integrati ma' l-Artikoli 10, 11 u 12 u 
jiżguraw li l-Istati Membri se jwaqqfu sistema biex tiġi identifikata ħamrija mniġġsa ta’ tipi 
differenti. L-emendi jiffukaw fuq ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u huma inqas 
preskrittivi mill-proposta tal-Kummissjoni dwar kif l-Istati Membri jeħtieġu li jidentifikaw iz-
zoni mniġġsa.

Emenda 62
Artikolu 11, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. L-Istati Membri għandhom jibbażaw 
l-evalwazzjoni tar-riskji li s-sustanzi fuq 
jew fil-ħamrija jippreżentaw għas-saħħa 
tal-bniedem jew l-ambjent fuq 
metodoloġiji li jqisu l-konċentrazzjoni tas-
sustanzi, il-miri u l-livell ta' espożizzjoni.

Ġustifikazzjoni

L-emendi għall-Artikolu 11 qegħdin jiġu parzjalment integrati ma' l-Artikoli 10, 11 u 12 u 
jiżguraw li l-Istati Membri se jwaqqfu sistema biex tiġi identifikata ħamrija mniġġsa ta’ tipi 
differenti. L-emendi jiffukaw fuq ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u huma inqas 
preskrittivi mill-proposta tal-Kummissjoni dwar kif l-Istati Membri jeħtieġu li jidentifikaw iz-
zoni mniġġsa.

Emenda 63
Artikolu 11, paragrafu 2
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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. 2. Fi żmien sentejn minn [id-data tat-
traspożizzjoni], l-Istati Membri għandhom 
ikunu waqqfu sistema biex jidentifikaw il-
lok tas-siti, li għandha tinvolvi:

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, ħlief għall-
attivitajiet imwettqa minn mikroimpriżi, 
kif definiti fil-punt 3 ta' l-Artikolu 2 ta' l-
Aness għar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni2003/361/KE, u dawk li 
jirrigwardaw it-trobbija tal-bhejjem.

(a) kunsiderazzjoni għall-informazzjoni 
eżistenti dwar il-presenza ta' sustanzi 
perikolużi fil-ħamrija jew fl-ilmijiet tal-
pjan; 

(b) kunsiderazzjoni dwar jekk hemmx 
probabilità sinifikanti li attivitajiet fuq u 
fil-ħamrija, li jinvolvu sustanzi perikolużi, 
setgħux wasslu għal-kontaminazzjoni tal-
ħamrija li tippreżenta riskju għas-saħħa 
tal-bniedem jew għall-ambjent meta 
wieħed iqis il-fatturi rilevanti kollha u
wara li jkunu kkunsidrati l-attivitajiet kif 
speċifikati fl-Anness II; u
(c) jekk hu meħtieġ, kunsiderazzjoni dwar 
jekk il-livelli ta' dawn is-sustanzi humiex 
tali li hemm raġuni tajba għalfejn wieħed 
jemmen li dawn jippreżentaw riskju 
sinjifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew 
għall-ambjent meta wieħed iqis l-użu 
attwali ta' l-art u l-użu approvat għall-
ġejjieni.

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.

Ġustifikazzjoni

L-emendi għall-Artikolu 11 qegħdin jiġu parzjalment integrati ma' l-Artikoli 10, 11 u 12 u 
jiżguraw li l-Istati Membri se jwaqqfu sistema biex tiġi identifikata ħamrija mniġġsa ta’ tipi 
differenti. L-emendi jiffukaw fuq ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u huma inqas 
preskrittivi mill-proposta tal-Kummissjoni dwar kif l-Istati Membri jeħtieġu li jidentifikaw iz-
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zoni mniġġsa.

Emenda 64
Artikolu 11, paragrafu 3 , parti introduttorja

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. 3. F'konformità ma' l-iskeda li ġejja, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom jagħmlu 
ħilithom biex jiżguraw li l-
investigazzjonijiet meħtieġa u l-
evalwazzjonijiet tar-riskji jitwettqu fis-siti 
identifikati skond il-paragrafu 2 biex ikun 
ivverifikat jekk is-sit huwiex sit imniġġes 
kif iddefinit fl-Artikolu 2:

Ġustifikazzjoni

L-emendi għall-Artikolu 11 qegħdin jiġu parzjalment integrati ma' l-Artikoli 10, 11 u 12 u 
jiżguraw li l-Istati Membri se jwaqqfu sistema biex tiġi identifikata ħamrija mniġġsa ta’ tipi 
differenti. L-emendi jiffukaw fuq ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u huma inqas 
preskrittivi mill-proposta tal-Kummissjoni dwar kif l-Istati Membri jeħtieġu li jidentifikaw iz-
zoni mniġġsa.

Emenda 65
Artikolu 11, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a) ix-xerrej potenzjali ta’ sit identifikat 
skond il-paragrafu 2 għandu jiġi infurmat 
dwar l-attivitajiet imgħoddija li seħħew fuq 
is-sit u, fejn jeżistu, ir-riżultati ta’ l-
evalwazzjonijiet u l-investigazzjonijiet 
skond il-paragrafu 2 u/jew 3 qabel ma s-sit 
jinbiegħ jew bħala biċċiet jew bħala sit 
sħiħ, 

(b) l-investigazzjoni u l-evalwazzjoni 
meħtieġa biex jiġi deċiż jekk sit huwiex ta’ 
riskju għas-saħħa tal-bniedem jew għall-
ambjent għandhom dejjem jiġu kompluti 
qabel ma tinbeda l-kostruzzjoni ta’ xi 
żvilupp ġdid. L-Istati Membri jistgħu 
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jirrikjedu li s-sid jew xi żviluppatur iwettaq 
dawn l-investigazzjonijiet u 
evalwazzjonijiet.

Ġustifikazzjoni

L-emendi għall-Artikolu 11 qegħdin jiġu parzjalment integrati ma' l-Artikoli 10, 11 u 12 u 
jiżguraw li l-Istati Membri se jwaqqfu sistema biex tiġi identifikata ħamrija mniġġsa ta’ tipi 
differenti. L-emendi jiffukaw fuq ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u huma inqas 
preskrittivi mill-proposta tal-Kummissjoni dwar kif l-Istati Membri jeħtieġu li jidentifikaw iz-
zoni mniġġsa.

Emenda 66
Artikolu 11, paragrafu 3 b (ġdid)

3b. Ir-rapporti ta’ l-investigazzjonijiet 
skond il-paragrafi 3 u 3a għandhom 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni ta’ l-
awtorità kompetenti.

Ġustifikazzjoni
L-emendi għall-Artikolu 11 qegħdin jiġu parzjalment integrati ma' l-Artikoli 10, 11 u 12 u 
jiżguraw li l-Istati Membri se jwaqqfu sistema biex tiġi identifikata ħamrija mniġġsa ta’ tipi 
differenti. L-emendi jiffukaw fuq ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u huma inqas 
preskrittivi mill-proposta tal-Kummissjoni dwar kif l-Istati Membri jeħtieġu li jidentifikaw iz-
zoni mniġġsa.

Emenda 67
Artikolu 11, paragrafu 3 c (ġdid)

3c. Fejn ikun jixraq, l-Istati Membri 
għandhom jagħtu attenzjoni speċjali lid-
distinzjoni bejn it-tniġġis antropoġeniku u 
l-kontaminazzjoni ġeoġenika. It-tipi 
differenti ta’ ħamrija li jkunu 
kkontaminati ġeoġenikament kif iddefinit 
fl-Artikolu 2 għandhom jiġu evalwati mil-
lat tar-riskji li għandhom għas-saħħa tal-
bniedem u għall-ambjent.

Ġustifikazzjoni

L-emendi għall-Artikolu 11 qegħdin jiġu parzjalment integrati ma' l-Artikoli 10, 11 u 12 u 
jiżguraw li l-Istati Membri se jwaqqfu sistema biex tiġi identifikata ħamrija mniġġsa ta’ tipi 
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differenti. L-emendi jiffukaw fuq ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u huma inqas 
preskrittivi mill-proposta tal-Kummissjoni dwar kif l-Istati Membri jeħtieġu li jidentifikaw iz-
zoni mniġġsa.

Emenda 68
Artikolu 12

Artikolu 12 imħassar
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 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.
3. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-metodoloġija meħtieġa 
għad-determinazzjoni tal-livelli ta' 
konċentrazzjoni msemmija fil-
paragrafu 2(b).
4. L-informazzjoni fir-rapport dwar il-
qagħda tal-ħamrija għandu jintuża mill-
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awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta' l-
identifikazzjoni tas-siti kontaminati skond 
l-Artikolu 10(1).

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 12 huwa parzjalment integrat fl-Artikolu 11 u għalhekk jista’ jiġi mħassar.

Emenda 69
Artikolu 13, paragrafu -1

-1. L-Istati Membri għandhom, fi żmien 
seba’ snin minn [data tat-traspożizzjoni], 
jiżguraw li jkunu ġew imfassla strateġija 
jew strateġiji ta’ rranġar fuq il-livell 
amministrattiv li huma jidhrilhom li hu 
xieraq, inkluż għall-anqas proċedura 
waħda biex jiġu stabbiliti miri ta’ rranġar, 
proċedura għall-prijoritizzazzjoni, skeda 
għall-implimentazzjoni tal-miżuri ta' l-
irranġar għas-siti identifikati skond l-
Artikolu 11(2) u l-mekkaniżmu ta’ l-
iffinanzjar skond il-paragrafu 3 ta’ dan l-
Artikolu. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni skond il-
proċedura fl-Artikolu 16 dwar il-miri 
tagħhom ta’ rranġar, proċedura għall-
prijoritizzazzjoni, skeda għall-
implimentazzjoni tal-miżuri ta' rranġar 
għas-siti identifikati skond l-Artikolu 
11(2) u dwar il-mekkaniżmu ta’ l-
iffinanzjar skond il-paragrafu 3 ta’ dan l-
Artikolu. 

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 13 huwa parzjalment integrat ma’ l-Artikolu 14.

Emenda 70
Artikolu 13, paragrafu 1

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

1. 1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
s-siti mniġġsa identifikati skond l-Artikolu 
11(2) jiġu rranġati.
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Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 13 huwa parzjalment integrat ma’ l-Artikolu 14.

Emenda 71
Artikolu 13, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw il-miżura adattata filwaqt li 
jqisu, inter alia, l-ispejjeż u l-benefiċċji ta’ 
dik il-miżura.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 13 huwa parzjalment integrat ma’ l-Artikolu 14.

Emenda 72
Artikolu 13, paragrafu 2 b (ġdid)

2b. Jekk il-mezzi meħtieġa għall-
irranġar m’humiex teknikament 
disponibbli, jew jirrappreżentaw spiża 
sproporzjonata fir-rigward tal-benefiċċji 
ambjentali mistennija, is-siti jistgħu jiġu 
kkundizzjonati b’tali mod li ma jkunux 
jagħmlu ħsara lill-ambjent jew lis-
saħħa umana, inkluż billi jiġi ristrett l-
aċċess għalihom jew billi jitħalla li 
jseħħ l-irkuprar naturali. Jekk l-Istati 
Membri jagħżlu waħda minn dawn ix-
xelti, għandhom jimmoniterjaw ir-riskju 
li jkun hemm għas-saħħa umana u 
għall-ambjent.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 13 huwa parzjalment integrat ma’ l-Artikolu 14.

Emenda 73
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 

3. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi xierqa biex jiffinanzjaw l-
irranġar, jew jipprovdu għall-irranġar ta’ 
dawk is-siti kkontaminati li għalihom, 
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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.

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' tiġi 
mġiegħla tħallas l-ispejjeż ta’ l-irranġar. 

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 13 huwa parzjalment integrat ma’ l-Artikolu 14.

Emenda 74
Artikolu 13, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. L-istrateġija jew strateġiji ta’ l-
irranġar għandhom ikunu qed jiġu 
applikati u jkunu ppubblikati sa mhux 
aktar tard minn tmien snin wara [id-data 
tat-traspożizzjoni]. Għandhom jiġu 
eżaminati mill-ġdid ta’ l-anqas darba kull 
ħames snin.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 13 huwa parzjalment integrat ma’ l-Artikolu 14.

Emenda 75
Artikolu 14

Artikolu 14 imħassar
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.
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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.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 14 huwa parzjalment integrat ma’ l-Artikolu 13 u għalhekk jista’ jiġi mħassar.

Emenda 76
Artikolu 16, paragrafu 1, punt (- a) (ġdid)

(-a) il-kodiċi ta' prattika tajba volontarju, 
skond l-Artikolu 4(1b);

Emenda 77
Artikolu 16, paragrafu 1, punt (b)

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

(b) iż-żoni ta' prijorità stabbiliti skond l-
Artikolu 6(1) fuq skala ta' 1:250.000, u t-
tipi differenti ta' ħamrija siewja 
identifikati skond l-Artikolu 4(1a);

Emenda 78
Artikolu 16, paragrafu 1, punt (c)

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

(c) il-metodoloġija użata għall-
identifikazzjoni taż-żoni ta' prijorità skond 
l-Artikolu 5a (2) u għall-identifikazzjoni 
ta' tipi differenti ta' ħamrija siewja skond 
l-Artikolu 4(1a);

Emenda 79
Artikolu 16, paragrafu 1, punt (d a) (ġdid)

(da) politiki u miżuri fil-qasam ta' l-
agrikoltura meħuda taħt l-Artikolu 8a, 
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inklużi l-istandards għall-kwalità tal-
kompost;

Emenda 80
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) is-sistema biex tiġi identifikata l-
lokazzjoni tas-siti skond l-Artikolu 11(2); 

Emenda 81
Artikolu 16, paragrafu 1, punt (f)

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

(f) l-istrateġija jew l-istrateġiji għat-
tranġar adottata jew adottati skond l-
Artikolu 13;

Emenda 82
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:

(a) l-aħjar prattiki dwar il-preservazzjoni 
u t-titjib tal-funzjoni tal-ħamrija biex 
taġixxi bħala ħażna tal-karbonju, skond l-
Artikolu 3;
(b) l-identifikazzjoni ta' tipi prezzjużi ta' 
ħamrija u l-aħjar prattiki biex jiġu 
protetti, preżervati u mtejba l-
karatterisitiċi u l-funzjonijiet tagħhom 
skond l-Artikolu 4(1a);
(c) kodiċi ta' prattika tajba skond l-
Artikolu 4(1b), inklużi l-aħjar prattiki 
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biex jiġu evitati u miġġielda l-erożjoni, it-
tnaqqis fil-materja organika, il-
kompatazzjoni, it-tmelliħ (salinizzazzjoni), 
iż-żerżiq minn ġnub l-għoljiet (valangi), l-
effetti kuntrarji mit-tibdil fil-klima, id-
deżertifikazzjoni u t-tnaqqis tal-
bijodiversità li tirriżulta mill-proċess tat-
tħarbit tal-ħamrija;
(d) il-kodiċijiet ta' prattika tajba għas-
siġillar skond l-Artikolu 5;
(e) l-identifikazzjoni taż-żoni ta' prijorità
skond l-Artikolu 6;

(f) il-metodoloġiji għall-evalwazzjoni tar-
riskji għas-siti imniġġsa li jkunu qed 
jintużaw jew qed jiġu żviluppati;

(g) informazzjoni xjentifika dwar il-
ħarsien tal-ħamrija minn inter alia s-
Seba' programm ta' Qafas u programmi 
sussegwenti.

Ġustifikazzjoni

Il-pjattaforma għall-iskambju ta' informazzjoni għandu jkollha rwol aktar wiesa' u aktar 
ċentrali milli fil-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda 83
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.

Il-Kummissjoni tista', skond il-proċedura 
regolatorja bl-iskrutinju msemmija fl-
Artikolu 19(3), tadatta l-Annessi -I, I u Ia 
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).
3. Fi żmien erba' snin minn [id-data tad-
dħul fis-seħħ], il-Kummissjoni għandha 
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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.

Ġustifikazzjoni

L-irwol tal-pjattaforma għall-iskambju ta' l-informazzjoni ġie estiż. Minħabba l-karattru ta' 
din id-direttiva huwa aktar mixtieq li jkun hemm koordinazzjoni permezz ta' l-iskamnju ta' l-
informazzjoni milli permezz tal-proċedura ta' komitoloġija.

Emenda 84
Anness - I (ġdid)

ANNESS -I
Elementi possibbli fil-kodiċijiet ta' 

prattika tajba għall-ħarsien jew it-titjib 
tal-ħamrija

Kodiċijiet ta' prattika tajba għall-
attivitajiet differenti ta' użu ta' l-art 
imsemmija fl-Artikolu 4 jista' jkun fihom 
l-elementi li ġejjin:
1. deskrizzjoni ta' l-impatti fuq il-
funzjonijiet tal-ħamrija li jistgħu jkunu 
mistennija (iridu jiġu kkunsidrati dawk il-
funzjonijiet biss li xaktarx jiġu mxekkla 
b'mod sinifikanti);
2. tekniki, metodi u prattiki ta' ġestjoni ta' 
l-art li jistgħu jimminimizzaw it-tħarbit 
tal-funzjonijiet tal-ħamrija, filwaqt li jkun 
jista' jsir użu sostenibbli tal-ħamrija;
3. lista ta' sorsi ta' informazzjoni u 
awtoritajiet kompetenti li jistgħu jagħtu 
pariri lill-utent ta' l-art dwar kif wieħed 
juża l-ħamrija bl-inqas tħarbit tal-
ħamrija;
4. lista ta' leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-
Komunità relevanti għall-ħarsien tal-
ħamrija u applikabbli għall-attività 
speċifika;
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5. gwida għall-metodoloġiji ta' l-
evalwazzjoni tar-riskju.

Emenda 85
Anness I a (ġdid)

ANNESS Ia
Miżuri possibbli skond l-Artikolu 8
MIŻURI POSSIBBLI KONTRA L-

EROŻJONI
Bdil ta' art koltivabbli għal mergħat tal-
ħaxix
Tħawwil ta' sisien tal-ħaxix, gruppi ta' 
siġar u afforestazzjoni 
Restrizzjoni ta' xogħol ta' kostruzzjoni 
f'siti vulnerabbli ħafna
Newb adegwat tal-wiċċ/ ta' l-uċuħ tar-
raba' u uċuħ tar-raba li jikbru bejn uċuħ 
oħra u uċuħ interim
Applikazzjoni tal-kompost
Tkabbir inqas ta' l-uċuħ
Kisi ta' l-għeruq tas-siġar bil-ħuxlief
Użu ta' koperturi għax-Xitwa, strixex 
marġinali ta' protezzjoni u sisien tal-ħaxix
Użu xieraq tal-makkinarju 
Kostruzzjoni u żamma tal-wesgħat 
imtarrġa
Prevenzjoni ta' nirien
Restrizzjoni ta' prattiki mhux xierqa fuq 
il-ġnub ta' l-għoljiet
Tekniki ta' ġestjoni kostali

MIŻURI POSSIBBLI KONTRA T-
TNAQQIS TAL-MATERJA ORGANIKA
Bdil ta' art koltivabbli għal mergħat tal-
ħaxix
Tħawwil tas-siġar
Applikazzjoni tal-kompost
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Restrizzjoni ta' xogħol ta' kostruzzjoni 
f'siti vulnerabbli ħafna
Newb adegwat tal-wiċċ/ ta' l-uċuħ tar-
raba' u uċuħ tar-raba li jikbru bejn uċuħ 
oħra u uċuħ interim
Introduzzjoni mill-ġdid tar-residwi ta' l-
uċuħ tar-raba fil-ħamrija
Tkabbir inqas ta' l-uċuħ
Kisi ta' l-għeruq tas-siġar bil-ħuxlief
Li jiġi evitat li jitneħħa l-ilma mill-artijiet 
mistagħdra sabiex tiġi mħarsa l-ħamrija 
tal-pit

MIŻURI POSSIBBLI KONTRA S-
SALINAZZJONI

Bdil ta' art koltivabbli għal mergħat tal-
ħaxix
Newb adegwat tal-wiċċ/ ta' l-uċuħ tar-
raba'
Applikazzjoni ta' tagħmir u tekniki ta' 
irrigazzjoni xierqa
Użu ta' ilma ta' kwalità xierqa
Tneħħija xierqa ta' ilma minn art saqwija
Użu ta' fertilizzanti organiċi (eż. kompost, 
demel) 
Ħasil tal-ħamrija

MIŻURI POSSIBBLI KONTRA L-
KOMPATTAZZJONI

Bdil ta' art koltivabbli għal mergħat tal-
ħaxix
Tkabbir inqas ta' l-uċuħ
Applikazzjoni tal-kompost
Kultivazzjoni f'ħamrija bl-aqwa umdità
Restrizzjoni ta' l-użu ta' makkinarju kbir
Użu ta' tajers bi pressjoni baxxa ta' 
kuntatt u tajers bi pressjoni baxxa
Tneħħija xierqa ta' l-ilma 
Rati xierqa ta' bhejjem u tat-tul tar-regħi
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MIŻURI POSSIBBLI KONTRA ż-żerżiq 
minn ġnub l-għoljiet

Restrizzjoni tal-kostruzzjonijiet li jżidu r-
riskji ta' żerżiq minn ġnub l-għoljiet, 
speċjalment f'inħawi mżerżqa ħafna
Li tiġi evitata d-deforestazzjoni u li 
jitħawlu siġar biex il-ħamrija tinżamm 
f'posta
Prevenzjoni ta' l-abbandun ta' l-art
Twaqqif u żamma ta' elementi tal-pajsaġġ 
bħall-wesgħat imtarrġa, is-sisien tal-
ħaxix, u l-ortijiet

Emenda 86
Anness II

ANNESS II ANNESS II

Lista ta' attivitajiet b'potenzjal ta' tniġġis 
tal-ħamrija

Attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 11(2)

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 
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).

2. L-attivitajiet elenkati fl-Anness I għad-
Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE.

2. L-attivitajiet elenkati fl-Anness I għad-
Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE.

3. L-ajruporti.
4. Il-portijiet.
5. Siti li dari kienu militari.
6. Stazzjonijiet tal-petrol u l-mili tal-fjuwil. 6. Stazzjonijiet tal-petrol u l-mili tal-fjuwil.

7. Dry cleaners.
8. Stallazzjonijiet minerarji mhux koperti 
mid-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE, inklużi 
l-faċilitajiet għall-estrazzjoni mill-iskart kif 
definiti fid-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 2006/21/KE.

8. Stallazzjonijiet minerarji mhux koperti 
mid-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE, inklużi 
l-faċilitajiet għall-estrazzjoni mill-iskart kif 
definiti fid-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 2006/21/KE.

9. Landfills ta' skart kif definiti fid-
Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE.

9. Landfills ta' skart kif definiti fid-
Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE.

10. Stallazzjonijiet tat-trattament ta' l-ilma 10. Stallazzjonijiet tat-trattament ta' l-ilma 
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ta' l-iskart. ta' l-iskart.
11. Pipelines għat-trasport tas-sustanzi 
perikolużi.

11. Pipelines għat-trasport tas-sustanzi 
perikolużi.

11a. Siti oħra fejn hemm jew kien hemm 
immaniġġjar jew ħażna ta' sustanzi 
perikolużi, inklużi ajruporti, portijiet, siti 
li kienu tal-militar u dry cleaners.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-bżonn ta' Direttiva Qafas għall-Protezzjoni tal-Ħamrija

Qabel ma jiġi ċċarat il-kontenut ta' l-abbozz ta' rapport, hu importanti li jiġi spjegat għalfejn 
il-ħamrija għandha titħares u għalfejn direttiva qafas hija l-istrument adatt:

 Il-ħamrija hija riżorsa li ma tiġġeddidx. F'dinja b'popolazzjoni dejjem tikber, it-talba 
għall-ikel u l-ilma se tikber. L-agrikultura se jkun hemm bżonn li tipproduċi aktar ikel u se 
teħtieġ aktar ilma. Il-protezzjoni tal-ħamrija hija essenzjali biex jiġu salvagwardjati l-
produzzjoni ta' l-ikel u ilma biżżejjed u nadif għall-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni;

 Il-ħamrija hija pjattaforma għal ħafna funzjonijiet importanti. Hija pjattaforma għall-
attivitajiet tal-bniedem, inklużi bliet u infrastruttura, imma anke għan-natura u pajsaġġi 
prezzjużi. Il-protezzjoni tal-ħamrija hija kruċjali biex jiġu preżervati l-wirt kulturali u r-
riżorsi naturali tagħna;

 Il-protezzjoni tal-ħamrija għandha relazzjoni b'saħħitha mat-tafja tal-bidla tal-klima u l-
adattament għaliha. Bidliet fl-użu tal-ħamrija jistgħu jirriżultaw f'aktar sekwestru ta' 
karbonju jew f'aktar emissjonijiet ta' gassijiet bl-effett ta' serra. Fl-istess ħin, il-bidla tal-
klima se jkollha impatti gravi fuq il-ħamrija f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-iskarsezza ta' l-
ilma, nixfiet u għargħar;

 Il-protezzjoni tal-ħamrija twaqqf id-deterjorazzjoni tal-materjal organiku, li hu kruċjali 
għall-fertilità tal-ħamrija, għall-produzzjoni ta' l-ikel u biex jiġu miġġielda l-erożjoni, id-
deżertifikazzjoni u l-bidla tal-klima; 

 Il-protezzjoni tal-ħamrija tiżgura li l-attivitajiet tal-bniedem jistgħu jseħħu f'ambjent mhux 
perikoluż jew ta' ħsara għas-saħħa. Hemm bżonn li s-siti mniġġsa jiġu identifikati u r-
riskji għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent jiġu evalwati;

 Is-siġġillar hu proċess irriversibbli li hemm bżonn jiġi indirizzat. Hemm bżonn li l-aċċess 
kif suppost għal zoni ħodor, il-pajsaġġi karatteristiċi, l-inħawi kostali u s-siti storiċi jiġu 
preżervati. Hemm bżonn li jiġu evitati r-riskji akbar ta' għargħar;

 It-tranżazzjonijiet ta' art f'suq komuni trasparenti jeħtieġu tagħrif xieraq dwar il-kwalità 
tal-ħamrija. Għalhekk hemm bżonn li s-siti mniġġsa jiġu identifikati f'reġistru taħt ir-
responsabilità ta' l-Istati Membri;

 L-iskambju ta' tagħrif u l-koordinazzjoni ta' l-aħjar prattiċi għall-protezzjoni tal-ħamrija, 
ibbażati fuq l-iktar għarfien xjentifiku reċenti, jistgħu jtejbu l-protezzjoni tal-ħamrija fl-
Istati Membri;

 Direttiva qafas flessibbli li tirrikonoxxi l-prinċipju tas-sussidjarjetà hija l-aħjar strument 
biex l-Istati Membri jitħeġġu biex jippreżervaw il-ħamrija tagħhom. Strument aktar 
prekrittiv, bħal regolament, ma jirrikonoxxix iċ-ċirkustanzi nazzjonali differenti u l-
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approċċi differenti għall-ħarsien tal-ħamrija. Strument li ma jorbotx ma jirriżultax fil-
protezzjoni minima li hemm bżonn fl-Istati Membri kollha u ma jipprevjenix it-tgħawwiġ 
tal-kompetizzjoni kkawżat mill-politiki nazzjonali differenti. 

Il-filosofija ta' l-abbozz ta' rapport

L-abbozz ta' rapport biddel kompletament il-proposta tal-Kummissjoni. L-abbozz ta' rapport 
jinkludi ħafna emendi kemm kunċettwali u kemm tekniċi, ibbażati fuq filosofija differenti: 

 Ir-rapport jinkludi minn naħa l-objettivi komuni għall-protezzjoni tal-ħamrija relatati mal-
proċess tat-tħarbit tal-ħamrija u ma' l-informazzjoni dwar tipi ta' ħamrija mniġġsa, imma 
fl-istess ħin jirrispetta l-prinċipju tas-sussidjarjetà se kemm hu possibbli. L-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu l-miżuri tagħhom, u jistabbilixxu l-istrateġiji u s-sistemi ta' 
identifikazzjoni tagħhom, ibbażati fuq il-metodoloġiji tagħhom. 

 F'termini leġiżlattivi dan ifisser li r-rapport ġie aġġustat biex jikkorrispondi aktar mill-qrib 
ma' l-Artikolu 249 tat-Trattat li jagħmel id-distinzjoni bejn objettivi komuni u l-istrumenti 
użati biex jitwettqu dawk l-objettivi. L-Artikolu 249 jgħid b'mod ċar li direttiva għandha 
tkun torbot, fir-rigward tar-riżultat li jrid jinkiseb, imma jħalli l-għażla tal-formu u tal-
metodi f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali.

Il-kontenut ta' l-abbozz ta' rapport

Din il-filosofija differenti rriżultat f'diversi emendi. L-aktar bidliet importanti huma:

 L-objettivi komuni tad-direttiva ġew iċċarati aħjar. Xi objettivi żdiedu jew ġew elaborati 
ulterjurment (tipi prezzjużi ta' ħamrija, tipi ta' ħamrija kontaminati b'mod ġeoġeniku, il-
bżonn ta' approċċ integrat għad-dispożizzjonijiet fid-direttivi eżistenti, l-integrazzjoni tal-
funzjoni tal-ħamrija li taġixxi bħala ħażna tal-karbonju fil-politiki tal-ġejjieni dwar il-
ħamrija). Fl-istess ħin l-abbozz ta' rapport jipprovdi aktar flessibilità għall-Istati Membri. 

 L-abbozz ta' rapport isaħħaħ l-irwol ta' l-iskambju ta' informazzjoni u l-koordinazzjoni 
permezz tal-pjattaforma stabbilita taħt l-Artikolu 17. Inaqqas l-irwol tal-proċedura ta' 
Kumitoġija li torbot aktar. 

 Il-prinċipju tas-sussidjarjetà ġie amplifikat u ggarantit sal-punt li qed jiġi affermat li l-
Istati Membri li diġà għandhom liġijiet li jkopru dawn l-objettivi m'għandhomx għalfejn 
jirrevedu l-liġijiet.  Dan biex jiġu antiċipati l-ilment ta' xi stati li diġà għandhom liġijiet 
fis-seħħ dwar il-ħamrija kontaminata u l-ikkatalogar u li huma preokkupati dwar il-fatt li 
jista' jkollhom jagħmlu ħafna bidliet.

 It-ton ġenerali tar-rapport inbidel minn karattru negattiv għal wieħed pożittiv:

 It-terminu "żona f'riskju" ġie sostitwit mit-terminu ''żona ta' prijorità".  F'dan il-
mod, jiġi evitat li l-ħamrija f'riskju titlaqqam b'mod negattiv.

 Iddaħħal il-kunċett ta' "tip prezzjuż ta' ħamrija" sabiex dawk l-Istati Membri li 
jagħżlu li jagħmlu dan jistgħu jużawh bħala l-bażi legali għall-politiki ta' 
protezzjoni tagħhom. Ħafna Stati Membri bħall-Ġermanja, ir-Renju Unit u Franza 
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għandhom leġiżlazzjoni simili fis-seħħ u l-idea tkun li din il-prattika tiġi estiża 
għal pajjiżi oħra.

 Fir-rigward ta' l-agrikoltura, l-Emenda 57 tiżgura li l-konformità ma' l-ekokundizzjonalità 
trid tiġi deċiża fil-livell ta' l-Istat Membru. L-Emenda 54 tgħid li d-direttiva m'għandhiex 
tirdoppja d-dispożizzjonijiet ta' leġiżlazzjoni eżistenti. L-Istati Membri għandhom jibnu 
fuq l-obbligi, il-pjanijiet u l-programmi li diġà huma stabbiliti. 

 Anke għall-parti dwar il-kontaminazzjoni, il-filosofija globali hi li d-direttiva qafas 
għandha tiżgura li l-Istati Membri se jipproteġu lit-tipi ta' ħamrija tagħhom billi jipprovdu 
objettivi (it-twaqqif ta' sistema ta' identifikazzjoni, ibbażata fuq evalwazzjoni tar-riskju li 
tqis il-konċentrazzjonijiet u l-livell ta' espożizzjoni, l-informazzjoni li jrid ikun provdut 
lix-xerrejja fil-każ ta' tranżazzjoni ta' art, l-istabbiliment ta' strateġiji ta' rranġar), imma li 
d-deċiżjoni dwar kif dan għandu jsir għandha titħalla f'idejn l-Istati Membri. Id-direttiva 
m'għandhiex tirriżulta f'xi piż amministrattiv addizjonali bla bżonn. 

 L-abbozz ta' rapport jinkludi rekwiżit li jsir rapport lill-Kummissjoni dwar iż-żoni ta' 
prijorità, peress li dawn huma żoni akbar, bil-possibilità ta' konsegwenzi fuq skala akbar li 
huma relevanti għal kwistjonijiet internazzjonali bħall-bidla tal-klima, id-deżertifikazzjoni 
u l-bijodiversità. Dan mhux il-każ għas-siti mniġġsa. L-Istati Membri biss jeħtieġu jkunu 
jafu fejn huma s-siti u jiżguraw li fil-każ ta' tranżazzjonijiet ta' art ix-xerrejja potenzjali 
jkunu infurmati. Id-deċiżjoni dwar jekk l-Istati Membri jridux strateġija ta' rranġar 
nazzjonali unika jew strateġiji ta' rranġar fil-livelli amministrattivi aktar baxxi qed titħalla 
f'idejhom. 

 Minflok ma tgħid li l-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri, id-direttiva tistipula li 
għandhom jiżguraw li jittieħdu miżuri. B'dan il-mod jistgħu, pereżempju, jiddelegaw lill-
awtoritajiet reġjonali jew lokali (l-Artikolu 9).

 Saret distinzjoni bejn is-siti "imniġġsa" (fejn il-kontaminazzjoni hija kkawżata mill-
bniedem) u "it-tipi ta' ħamrija kontaminati b'mod ġeoġeniku" (fejn il-kontaminazzjoni hija 
kkawżata minn sorsi ġeoġeniċi, bħall-materjal ġenitur u l-materjal volkaniku). Fil-każ ta' 
tipi ta' ħamrija kkontaminati b'mod ġeoġeniku, kull ma jirrikjedi l-abbozz ta' rapport lill-
Istati Membri hu li jagħtu attenzjoni speċjali u li jevalwawhom f'termini tar-riskji li joffru 
lis-saħħa tal-bniedem u l-ambjent (emenda 67).

 L-Anness II tfassal mill-ġdid. M'għadux jixli lill-ajruporti, lill-portijiet, lil dawk li qabel 
kienu siti militari u lil min jaħsel fix-xott (dry cleaners). Minflok, jistabbilixxi rabta aktar 
b'saħħitha ma' l-ittrattar u l-ħażna ta' sustanzi perikolużi.


