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EMENDI 001-012 
mill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

Rapport
Francesc Gambús A8-0253/2017
Regoli ta' proċedura fil-qasam tar-rappurtar dwar l-ambjent

Proposta għal deċiżjoni (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

_____________________________________________________________

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Skont id-Direttiva 2009/31/KE u d-
Direttiva 2003/87/KE, l-Istati Membri 
jridu jipprovdu rapport dwar l-
implimentazzjoni ta' dawk id-Direttivi 
abbażi ta' kwestjonarju jew ta' 
deskrizzjoni ġenerali li l-Kummissjoni 
tkun fasslet skont il-proċedura stabbilita 
fid-Direttiva tal-Kunsill 91/692/KEE. 
Sabiex jiġi evitat il-vojt legali li jinħoloq 
bit-tħassir tad-Direttiva tal-Kunsill 
91/692/KEE, jeħtieġ li r-referenza għad-
Direttiva tal-Kunsill 91/692/KEE tinbidel 
b'referenza għall-proċedura msemmija 
fid-Direttiva rilevanti.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Tħassir sabiex jiġu rrispettati n-negozjati attwali tat-trilogu dwar l-ETS

Emenda 2
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 
jirreferi għad-Direttiva tal-Kunsill 
91/692/KEE. Id-dispożizzjoni rilevanti 
għandha x'taqsam mal-ewwel eżerċizzju 
tar-rappurtar, li diġà spiċċa. Għalhekk 
jenħtieġ li d-dispożizzjoni rilevanti 
titħassar.

(14) It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 
21(2) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 
jirreferi għad-Direttiva 91/692/KEE, li se 
tiġi rrevokata. Skont dik id-dispożizzjoni, 
l-ewwel eżerċizzju ta' rappurtar għandu 
jibda fid-data tal-applikazzjoni tar-
Regolament (UE) Nru 1257/2013. Fid-
19 ta' Diċembru 2016, permezz tad-
Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 
2016/2323, il-Kummissjoni stipulat l-
ewwel verżjoni tal-Lista Ewropea tal-
faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti ("il-
lista Ewropea"). F'konformità mal-
Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 
Nru 1257/2013, l-Istati Membri jistgħu 
jawtorizzaw ir-riċiklaġġ tal-bastimenti fil-
faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti 
inklużi fil-Lista Ewropea qabel id-data 
tal-applikazzjoni ta' dak ir-Regolament. 
F'dawn iċ-ċirkustanzi, ir-Regolament 
(KE) Nru 1013/2006 ma japplikax. Sabiex 
jiġi evitat li jkun hemm perjodu ta' żmien 
meta l-informazzjoni tinġabar la skont ir-
Regolament (KE) Nru 1013/2006 u lanqas 
skont ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013, 
huwa xieraq li jkun introdott perjodu ta' 
rappurtar tranżitorju bejn id-data tal-
ewwel awtorizzazzjoni antiċipata skont l-
Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 
Nru 1257/2013 fi Stat Membru partikolari 
u d-data tal-applikazzjoni ta' dak ir-
Regolament għal kull Stat Membru li 
jiddeċiedi li juża l-perjodu tranżitorju 
previst f'dak l-Artikolu. Sabiex jiġi limitat 
il-piż amministrattiv relatat għal kull 
wieħed minn dawn l-Istati Membri, 
mhuwiex neċessarju li l-informazzjoni 
miġbura matul dan il-perijodu tranżitorju 
tifforma l-bażi ta' rapport separat. 
Minflok, għandu jkun biżżejjed li tali 
informazzjoni tiġi inkorporata jew 
tifforma parti mill-ewwel rapport regolari 
li jkopri l-perjodu ta' tliet snin mid-data 
tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 



PE616.127/ 3

MT

Nru 1257/2013.

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Minħabba li l-għan ta' din id-
Deċiżjoni, jiġifieri li jiġu emendati jew 
irrevokati atti ġuridiċi tal-Unjoni fil-
qasam tar-rappurtar dwar l-ambjent li 
m'għadhomx applikabbli jew rilevanti, ma 
jistax jinkiseb suffiċjentement mill-Istati 
Membri iżda, minħabba n-natura tiegħu, 
jista' jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-
Unjoni tista' tadotta miżuri f'konformità 
mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit 
fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Bi qbil mal-prinċipju tal-
proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, din id-Deċiżjoni ma tmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ biex 
jintlaħaq dak il-għan.

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1 imħassar
Emenda tad-Direttiva 2003/87/KE
Ir-raba' sentenza tal-Artikolu 21(1) tad-
Direttiva 2003/87/KE qed tinbidel b'dan li 
ġej:
"Ir-rapport għandu jitfassal fuq il-bażi ta' 
kwestjonarju jew ta' mudell li l-
Kummissjoni tkun adottat fil-forma ta' att 
ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni jiġu adottati skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 
22a(2)."
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Ġustifikazzjoni

Tħassir sabiex jiġu rrispettati n-negozjati attwali fit-trilogu

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 2009/31/KE
Artikolu 29a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 
fl-Artikolu 29 għal perjodu mhux limitat 
taż-żmien li jibda mid-[data tad-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva].

2. Is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 29 għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
ħames snin li jibda minn ... [data tad-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. Id-delega ta' 
setgħa għandha tiġi estiża 
awtomatikament għal perjodi ta' tul 
identiku ta' żmien, ħlief jekk il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill jopponu għal tali 
estensjoni mhux aktar tard minn tliet 
xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.
Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
dwar id-delega tas-setgħat mhux aktar 
tard minn disa' xhur qabel tmiem il-
perjodu ta' ħames snin. Ir-rapport 
għandu jiġi ppreżentat lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 86/278/KEE
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 15a sabiex 
tadatta l-Annessi għall-progress tekniku u 
xjentifiku li jkun sar.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
atti delegati f'konformità mal-Artikolu 15a 
biex temenda l-Annessi sabiex tadattahom 
għall-progress tekniku u xjentifiku.

Emenda 7
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 86/278/KEE
Artikolu 15a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 
fl-Artikolu 13 għal perjodu mhux limitat 
taż-żmien li jibda mid-data tad-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 
fl-Artikolu 13 għal perjodu ta' ħames snin 
li jibda minn ...  [id-data tad-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Deċiżjoni]. Id-delega ta' setgħa 
għandha tiġi estiża awtomatikament għal 
perjodi ta' tul identiku ta' żmien, ħlief 
jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jopponu għal tali estensjoni mhux aktar 
tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull 
perjodu.
Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
dwar id-delega tas-setgħat mhux aktar 
tard minn disa' xhur qabel tmiem il-
perjodu ta' ħames snin. Ir-rapport 
għandu jiġi ppreżentat lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 21(2) tar-Regolament (UE) Nru 
1257/2013 qed jinbidel b'dan li ġej:

Fl-Artikolu 21(2) tar-Regolament (UE) 
Nru 1257/2013, l-ewwel u t-tieni 
subparagrafi qed jiġu sostitwiti b'dan li 
ġej:

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1
Regolament (UE) Nru 1257/2013
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel rapport elettroniku għandu jkopri L-ewwel rapport elettroniku għandu jkopri 
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l-perjodu mid-data tal-pubblikazzjoni tal-
Lista Ewropea sal-31 ta' Diċembru 2018.

l-perjodu ta' tliet snin li jibda fid-data tal-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, skont 
l-Artikolu 32(1). Meta Stat Membru 
jawtorizza r-riċiklaġġ tal-bastimenti fil-
faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti 
inklużi fil-Lista Ewropea qabel id-data tal-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament skont 
l-Artikolu 26, l-ewwel rapport elettroniku 
ta' dak l-Istat Membru għandu jkopri 
wkoll il-perjodu mid-data tat-tali 
awtorizzazzjoni sad-data tal-applikazzjoni 
ta' dan ir-Regolament.

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
Direttiva 94/63/KE
Artikolu 9 – it-tieni sentenza

Test fis-seħħ Emenda

3a. Fl-Artikolu 9, it-tieni sentenza hija 
sostitwita b'dan li ġej:

Il-Kummissjoni hija mistiedna li 
takkumpanja l-ewwel rapporti tagħha fejn 
xieraq bi proposti għal emendi ta' din id-
Direttiva, inkluż b'mod partikolari l-
estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni biex 
jinkludi kontroll tal-gass u sistemi ta' 
rkupru għat-tagħbija ta' stallazzjonijiet u 
bastimenti.

Il-Kummissjoni hija mistiedna li 
takkumpanja r-rapporti tagħha fejn xieraq 
bi proposti għal emendi ta' din id-Direttiva, 
inkluż b'mod partikolari l-estensjoni tal-
kamp ta' applikazzjoni biex jinkludi 
kontroll tal-gass u sistemi ta' rkupru għat-
tagħbija ta' stallazzjonijiet u bastimenti.

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hija għandha tapplika mill-[Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet: id-DATA tad-dħul fis-
seħħ tal-emenda tal-Artikolu 37(1)42 tad-
Direttiva 2008/98/KE, tal-emenda tal-
Artikolu 943 tad-Direttiva 2000/53/KE, tal-
emenda tal-Artikolu 1544 tad-Direttiva tal-
Kunsill 1999/31/KE u tal-emenda tal-
Artikolu 1745 tad-Direttiva tal-Parlament 

imħassar
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Ewropew u tal-Kunsill 94/62/KE].
_________________
42 COM(2015) 595 final
43 COM(2015) 593 final
44 COM(2015) 594 final
45 COM(2015) 596 final COM/2015/0337

Ġustifikazzjoni

Tħassir tar-referenzi biex jiġu rrispettati n-negozjati attwali tat-trilogu dwar il-pakkett tal-
Ekonomija Ċirkolari u r-riżultati tagħhom

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 1 għandu japplika mill-
[Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet: id-DATA 
tad-dħul fis-seħħ tal-emenda tal-Artikolu 
22a tad-Direttiva 2003/87/KE46].

imħassar

_________________
46 COM/2015/0337

Ġustifikazzjoni

Tħassir tar-referenzi u tad-data tad-dħul fis-seħħ biex jiġu rrispettati n-negozjati attwali tat-
trilogu dwar l-ETS u r-riżultati tagħhom


