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Emenda 96
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
It-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1 Artikolu 1

Suġġett u kamp ta' applikazzjoni Suġġett u kamp ta' applikazzjoni

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
kriterji biex jiġi determinat jekk attività 
ekonomika hijiex ambjentalment 
sostenibbli għall-finijiet ta' stabbiliment 
tal-livell ta' sostenibbiltà ambjentali ta' 
investiment.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
kriterji biex jiġi determinat il-livell ta' 
impatt u sostenibbiltà ambjentali ta' 
attività ekonomika għall-finijiet tal-
istabbiliment tal-livell ta' sostenibbiltà 
ambjentali ta' investiment. 

2. Dan ir-Regolament japplika għal 
dawn li ġejjin:

2. Dan ir-Regolament japplika għal 
dawn li ġejjin:

(a) miżuri adottati mill-Istati Membri 
jew mill-Unjoni li jistabbilixxu kwalunkwe 
rekwiżit dwar atturi fis-suq fir-rigward ta' 
prodotti finanzjarji jew bonds korporattivi 
li huma kummerċjalizzati bħala 
ambjentalment sostenibbli.

(a) miżuri adottati mill-Istati Membri 
jew mill-Unjoni li jistabbilixxu kwalunkwe 
rekwiżit relatat mas-sostenibbiltà dwar 
atturi fis-suq rilevanti fir-rigward ta' 
prodotti finanzjarji jew bonds korporattivi;

(b) parteċipanti fis-swieq finanzjarji li 
joffru prodotti finanzjarji bħala 
investimenti ambjentalment sostenibbli jew 
bħala investimenti b'karatteristiċi simili.

(b) parteċipanti fis-swieq finanzjarji li 
joffru prodotti finanzjarji bħala 
investimenti ambjentalment sostenibbli jew 
bħala investimenti b'karatteristiċi simili;
(ba) parteċipanti fis-swieq finanzjarji li 
joffru prodotti finanzjarji oħra ħlief meta:
(i) jipprovdu spjegazzjonijiet, 
appoġġati minn evidenza raġonevoli li 
tkun sodisfaċenti għall-awtoritajiet 
kompetenti rilevanti, li l-attivitajiet 
ekonomiċi finanzjati mill-prodotti 
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finanzjarji tagħhom ma jkollhom l-ebda 
impatt sinifikanti fuq is-sostenibbiltà 
skont il-kriterji tekniċi ta' skrinjar 
imsemmija fl-Artikoli 3 u 3a, f'liema każ 
id-dispożizzjonijiet tal-Kapitoli II u III ma 
għandhomx japplikaw;  tali informazzjoni 
għandha tkun ipprovduta fil-prospett 
tagħhom; or
(ii) il-parteċipant fis-swieq finanzjarji 
jiddikjara fil-prospett tiegħu li l-prodott 
finanzjarju inkwistjoni ma jsegwix 
objettivi ta' sostenibbiltà u li l-prodott 
huwa f'riskju miżjud li jappoġġa 
attivitajiet ekonomiċi li mhumiex 
ikkunsidrati bħala sostenibbli skont dan 
ir-Regolament.
2a. Il-kriterji msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jiġu applikati 
b'mod proporzjonat, billi jiġi evitat piż 
amministrattiv eċċessiv, u billi jitqiesu n-
natura, il-livell u l-kumplessità tal-
parteċipant fis-swieq finanzjarji u l-
istituzzjonijiet ta' kreditu permezz ta' 
dispożizzjonijiet simplifikati għal entitajiet 
żgħar u mhux kumplessi f'konformità 
mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4(2e).
2b. Il-kriterji msemmija fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jistgħu 
jintużaw għall-fini msemmi f'dak il-
paragrafu mill-impriżi mhux koperti mill-
paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu jew fir-
rigward ta' strumenti finanzjarji oħra 
minbarra dawk definiti fl-Artikolu 2 fuq 
bażi volontarja, 
2c. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
att delegat għall-fini li tiġi speċifikata l-
informazzjoni li l-parteċipanti fis-swieq 
finanzjarji għandhom jippreżentaw lill-
awtoritajiet kompetenti rilevanti għall-
finijiet tal-punt (a) tal-paragrafu 2 ta' dan 
l-Artikolu.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/97

Emenda 97
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
It-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) "investiment sostenibbli" tfisser 
investiment li jiffinanzja attività 
ekonomika waħda jew diversi attivitajiet 
ekonomiċi li jissodisfaw il-miri 
ambjentali, soċjali u ta' governanza 
(ESG); 

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/98

Emenda 98
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
It-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Għall-finijiet tal-istabbiliment tal-livell ta' 
sostenibbiltà ambjentali ta' investiment, 
attività ekonomika għandha titqies bħala 
attività ekonomika b'impatt ambjentali 
negattiv sinifikanti meta dik l-attività 
tissodisfa kwalunkwe wieħed mill-kriterji 
li ġejjin:
(a) l-attività ekonomika tagħmel ħsara 
sinifikanti lil kwalunkwe objettiv 
ambjentali stabbilit fl-Artikolu 5 
f'konformità mal-Artikolu 12;
(b) l-attività ekonomika tissodisfa l-
kriterji tekniċi ta' skrinjar għal attivitajiet 
ta' ħsara sinifikanti, meta l-Kummissjoni 
tkun speċifikat dawk il-kriterji tekniċi ta' 
skrinjar f'konformità mal-Artikoli 6(2), 
7(2), 8(2), 9(2), 10(2), 11(2) u l-
Artikolu 12(3).

Or. en
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Emenda 99
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
It-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 Artikolu 6

Kontribuzzjoni sostanzjali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima

Kontribuzzjoni sostanzjali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima

1. Attività ekonomika għandha tqis li 
tikkontribwixxi b'mod sostanzjali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima meta dik l-
attività tikkontribwixxi b'mod sostanzjali 
għall-istabbilizzazzjoni tal-
konċentrazzjonijiet tal-gassijiet serra fl-
atmosfera f'livell li jipprevjeni interferenza 
antropoġenika perikoluża mas-sistema tal-
klima billi tevita jew tnaqqas l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra jew ittejjeb 
l-assorbimenti tal-gassijiet serra permezz 
ta' kwalunkwe waħda minn dawn il-mezzi, 
inkluż permezz ta' innovazzjoni tal-proċess 
jew tal-prodott:

1. Attività ekonomika għandha titqies 
li tikkontribwixxi b'mod sostanzjali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima meta dik l-
attività tikkontribwixxi b'mod sostanzjali 
għall-istabbilizzazzjoni tal-
konċentrazzjonijiet tal-gassijiet serra fl-
atmosfera f'livell li jipprevjeni interferenza 
antropoġenika perikoluża mas-sistema tal-
klima billi tevita jew tnaqqas l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra jew ittejjeb 
l-assorbimenti tal-gassijiet serra permezz 
ta' kwalunkwe waħda mill-mezzi li ġejjin, 
inkluż permezz ta' innovazzjoni tal-proċess 
jew tal-prodott:

(a) il-ġenerazzjoni, il-ħażna jew l-użu 
ta' enerġija rinnovabbli jew enerġija 
newtrali mil-lat ta' klima (inkluża 
enerġija newtrali mil-lat ta' karbonju), 
inkluż permezz tal-użu ta' teknoloġija 
innovattiva li għandha l-potenzjal għal 
tfaddil sinfikanti fil-futur jew permezz ta' 
tisħiħ meħtieġ tal-grilja;

(a) il-ġenerazzjoni, il-ħażna, id-
distribuzzjoni jew l-użu ta' enerġija 
rinnovabbli f'konformità mad-Direttiva 
dwar l-Enerġija Rinnovabbli, inkluż 
permezz tal-użu ta' teknoloġija innovattiva 
li għandha l-potenzjal għal iffrankar 
sinifikanti fil-futur jew permezz ta' tisħiħ 
meħtieġ tal-grilja;

(b) titjib fl-effiċjenza enerġetika; (b) titjib fl-iffrankar u fl-effiċjenza 
enerġetiċi fis-setturi kollha, minbarra l-
ġenerazzjoni tal-enerġija li tuża l-fjuwils 
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fossili solidi, u fl-istadji kollha tal-katina 
tal-enerġija, sabiex jitnaqqas il-konsum 
tal-enerġija primarju u finali. 

(c) żieda fil-mobbiltà nadifa jew 
newtrali mil-lat ta' klima;

(c) żieda fil-mobbiltà nadifa jew 
newtrali mil-lat ta' klima;

(d) il-qlib għall-użu ta' materjali 
rinnovabbli;

(d) il-qlib għal materjali rinnovabbli 
ambjentalment sostenibbli jew l-użu 
miżjud tagħhom abbażi ta' valutazzjoni 
sħiħa taċ-ċiklu tal-ħajja u s-sostituzzjoni 
ta' materjali bbażati fuq il-fossili b'mod 
partikolari, li fi żmien qasir iwassal għal 
iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra;

(f) l-eliminazzoni gradwali ta' 
emissjonijiet antropoġeniċi ta' gassijiet 
serra, inklużi mill-fjuwils fossili;

(f) l-eliminazzoni gradwali ta' 
emissjonijiet antropoġeniċi ta' gassijiet 
serra;

(fa) iż-żieda tat-tneħħija tas-CO2 mill-
atmosfera u l-ħżin tiegħu f'ekosistemi 
naturali, pereżempju permezz tal-
afforestazzjoni, ir-restawr ta' foresti u l-
agrikoltura riġenerattiva;

(h) il-forniment tal-fjuwils nodfa u 
effiċjenti minn sorsi rinnovabbli u newtrali 
mil-lat ta' karbonju.

(h) il-forniment tal-fjuwils nodfa u 
effiċjenti minn sorsi rinnovabbli u newtrali 
mil-lat ta' karbonju.

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati f'konformità mal-Artikolu 16 biex:

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati f'konformità mal-Artikolu 16 biex:

(a) tissupplimenta l-paragrafu 1 biex 
tistabbilixxi l-kriterji tekniċi ta' skrinjar li 
jiddeterminaw taħt liema kundizzjonijiet 
jitqies li attività ekonomika speċifika, 
għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
tikkontribwixxi b'mod sostanzjali għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima;

(a) tissupplimenta l-paragrafu 1 biex 
tistabbilixxi l-kriterji tekniċi ta' skrinjar 
ibbażati fuq indikaturi li jiddeterminaw 
taħt liema kundizzjonijiet jitqies li attività 
ekonomika speċifika, għall-finijiet ta' dan 
ir-Regolament, tikkontribwixxi b'mod 
sostanzjali għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima; dawk il-kriterji tekniċi ta' skrinjar 
għandhom jinkludu livelli limitu għall-
attivitajiet ta' mitigazzjoni f'konformità 
mal-objettiv li jiġi limitat it-tisħin globali 
għal ferm inqas minn 2°C u jsiru sforzi 
biex jiġi limitat għal 1,5°C 'il fuq mil-
livelli preindustrijali, kif stabbilit mill-
Ftehim ta' Pariġi;

(b) tissupplimenta l-Artikolu 12 biex 
tistabbilixxi kriterji tekniċi ta' skrinjar, għal 
kull objettiv ambjentali rilevanti, biex jiġi 

(b) tissupplimenta l-Artikolu 12 biex 
tistabbilixxi kriterji tekniċi ta' skrinjar 
ibbażati fuq indikaturi, għal kull objettiv 
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determinat jekk attività ekonomika li fir-
rigward tagħha jkunu stabbiliti kriterji ta' 
skrinjar skont il-punt (a) ta' dan il-
paragrafu, għall-finijiet ta' dan ir-
Regolament, hijiex meqjusa li toħloq ħsara 
sinifikanti lil wieħed minn dawn l-objettivi 
jew aktar.

ambjentali rilevanti, biex jiġi determinat 
jekk attività ekonomika li fir-rigward 
tagħha jkunu stabbiliti kriterji ta' skrinjar 
ibbażati fuq indikaturi skont il-punt (a) ta' 
dan il-paragrafu, għall-finijiet ta' dan ir-
Regolament, hijiex meqjusa li toħloq ħsara 
sinifikanti lil wieħed minn dawn l-objettivi 
jew aktar.

3. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi l-kriterji tekniċi ta' skrinjar 
imsemmija fil-paragrafu 2 f'att delegat 
wieħed, li jqis ir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 14.

3. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi l-kriterji tekniċi ta' skrinjar 
ibbażati fuq l-indikaturi msemmija fil-
paragrafu 2 f'att delegat wieħed, li jqis ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 14.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/100

Emenda 100
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
It-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
1. Attività ekonomika għandha titqies 
li tikkontribwixxi sostanzjalment għall-
objettivi soċjali permezz ta' kwalunkwe 
wieħed mill-mezzi li ġejjin:
(a) il-promozzjoni tal-aċċess ekwu 
għal ikel bi prezz raġonevoli, sikur, 
suffiċjenti u sustanzjuż u/jew l-iżgurar 
tas-sigurtà tal-ikel;
(b) il-promozzjoni tal-aċċess ekwu 
għas-servizzi tas-saħħa u kopertura 
universali tas-saħħa;
(c) il-promozzjoni tal-aċċess ekwu 
għall-edukazzjoni u t-taħriġ;
(d) il-promozzjoni tal-aċċess ekwu 
għall-protezzjoni soċjali;
(e) il-promozzjoni tal-aċċess ekwu 
għal abitazzjoni adegwata u bi prezzijiet 
raġonevoli;
(f) il-promozzjoni tal-aċċess ekwu 
għas-servizzi bażiċi essenzjali, inklużi l-
ilma, is-sanità, l-enerġija, it-trasport, is-
servizzi finanzjarji u l-komunikazzjoni 
diġitali;
(g) l-appoġġ għall-iżvilupp tal-
organizzazzjonijiet tal-ekonomija soċjali u 
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l-intrapriżi soċjali.
2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
att delegat f'konformità mal-Artikolu 16 
biex:
(a) tissupplimenta l-paragrafu 1 biex 
tistabbilixxi kriterji tekniċi ta' skrinjar 
ibbażati fuq indikaturi biex jiġi stabbilit 
taħt liema kundizzjonijiet attività 
ekonomika speċifika, għall-finijiet ta' dan 
ir-Regolament, titqies li tikkontribwixxi 
sostanzjalment għall-objettivi soċjali; 
(b) tissupplimenta l-Artikolu 12 biex 
tistabbilixxi kriterji tekniċi ta' skrinjar 
ibbażati fuq indikaturi, għal kull objettiv 
soċjali jew ambjentali rilevanti, biex jiġi 
determinat jekk attività ekonomika li fir-
rigward tagħha jkunu stabbiliti kriterji ta' 
skrinjar skont il-punt (a) ta' dan il-
paragrafu, għall-fini ta' dan ir-
Regolament, tkunx ikkunsidrata li toħloq 
ħsara sinifikanti lil wieħed jew aktar 
minn dawn l-objettivi soċjali jew 
ambjentali.
3. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi l-kriterji tekniċi ta' skrinjar 
ibbażati fuq indikaturi msemmija fil-
paragrafu 2 flimkien f'att delegat wieħed, 
filwaqt li tqis ir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Artikolu 14.
4. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-
att delegat imsemmi fil-paragrafu 2 sal-
1 ta' Lulju 2022, bil-għan li jiġi żgurat id-
dħul fis-seħħ tiegħu sal-
31 ta' Diċembru 2022.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/101

Emenda 101
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
It-twaqqif ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12 Artikolu 12

Ħsara sinifikanti għall-objettivi ambjentali Ħsara sinifikanti għall-objettivi ambjentali

Għall-finijiet tal-Artikolu 3(b), attività 
ekonomika għandha titqies li tagħmel ħsara 
sinifikanti għal:

1. Għall-finijiet tal-Artikoli 3(b) u 3a, 
b'kunsiderazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ 
tagħha, attività ekonomika għandha titqies 
li tagħmel ħsara sinifikanti għal:

(a)  il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, 
meta dik l-attività twassal għal 
emissjonijiet sinifikanti tal-gassijiet serra;

(a) il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, 
meta dik l-attività twassal għal 
emissjonijiet sinifikanti tal-gassijiet serra;

(b) l-adattament għat-tibdil fil-klima, 
meta dik l-attività twassal għal żieda fl-
effett negattiv tal-klima attwali u 
mistennija, għall-ambjent naturali u mibni 
u lil hinn minnu li fih isseħħ l-attività;

(b) l-adattament għat-tibdil fil-klima, 
meta dik l-attività twassal għal żieda fl-
effett negattiv tal-klima attwali u mistenni, 
għall-ambjent naturali u mibni u lil hinn 
minnu li fih isseħħ l-attività;

(c)  l-użu sostenibbli u l-protezzjoni 
tal-ilma u tar-riżorsi marini, meta dik l-
attività tkun ta' detriment sa punt sinifikanti 
għall-istatus tajjeb tal-ilmijiet tal-Unjoni, 
inklużi l-ilma ħelu, l-ilmijiet temporanji u 
l-ilmijiet kostali, jew għall-istatus 
ambjentali tajjeb tal-ilmijiet marini tal-
Unjoni;

(c) l-użu sostenibbli u l-protezzjoni tal-
ilma u tar-riżorsi marini, meta dik l-attività 
tkun ta' detriment sa punt sinifikanti għall-
istatus tajjeb tal-ilmijiet tal-Unjoni, inklużi 
l-ilma ħelu, l-ilmijiet temporanji u l-ilmijiet 
kostali, jew għall-istatus ambjentali tajjeb 
tal-ilmijiet marini tal-Unjoni, f'konformità 
mad-Direttiva 2000/60/KE li tistabbilixxi 
qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam 
tal-politika tal-ilma;

(d) l-ekonomija ċirkolari u l- (d) l-ekonomija ċirkolari u l-
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prevenzjoni u r-riċiklaġġ tal-iskart, meta 
dik l-attività twassal għal ineffiċjenzi 
sinifikanti fl-użu ta' materjali f'wieħed 
mill-istadji taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti 
jew aktar, inkluż f'termini tad-durabbiltà, 
il-kapaċità ta' tiswija, ta' aġġornament, ta' 
użu mill-ġdid jew ta' riċiklaġġ ta' prodotti; 
jew meta dik l-attività twassal għal żieda 
sinifikanti fil-ġenerazzjoni, fl-
inċinerazzjoni jew fir-rimi tal-iskart;

prevenzjoni u r-riċiklaġġ tal-iskart, meta 
dik l-attività twassal għal ineffiċjenzi 
sinifikanti fl-użu ta' materjali u riżorsi, 
bħall-enerġija mhux rinnovabbli, il-
materji primi, l-ilma u l-art, direttament 
jew indirettament fi stadji differenti taċ-
ċiklu tal-ħajja tal-prodotti inklużi l-
ineffiċjenzi relatati mal-karatteristiċi 
mfasslin biex jillimitaw il-ħajja tal-
prodotti u inkluż f'termini tad-durabbiltà, 
tar-riparabbiltà, tal-aġġornament, tal-użu 
mill-ġdid jew tar-riċiklabbiltà tal-prodotti; 
jew meta dik l-attività twassal għal żieda 
sinifikanti fil-ġenerazzjoni, fl-
inċinerazzjoni jew fir-rimi tal-iskart; 

(e) il-prevenzjoni u l-kontroll tat-
tniġġis meta dik l-attività twassal għal 
żieda sinifikanti fl-emissjonijiet ta' 
inkwinanti għall-arja, għall-ilma u għall-
art, meta mqabbla mas-sitwazzjoni qabel 
ma tkun bdiet din l-attività;

(e) il-prevenzjoni u l-kontroll tat-
tniġġis meta dik l-attività twassal għal 
żieda sinifikanti fl-emissjonijiet ta' 
inkwinanti għall-arja, għall-ilma u għall-
art, meta mqabbla mas-sitwazzjoni qabel 
ma tkun bdiet din l-attività;

(f) l-ekosistemi b'saħħithom, meta dik 
l-attività tkun ta' detriment sa punt 
sinifikanti għall-kundizzjoni tajba tal-
ekosistemi.

(f) l-ekosistemi b'saħħithom, meta dik 
l-attività tkun ta' detriment sa punt 
sinifikanti għall-kundizzjoni tajba u r-
reżiljenza tal-ekosistemi, inklużi l-
bijodiversità u l-użu tal-art.
1a. Għall-finijiet tal-Artikoli 3(b) u 3a, 
filwaqt li jitqies iċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ 
tagħha, attività ekonomika għandha 
titqies li tagħmel ħsara sinifikanti lill-
objettivi msemmija fl-Artikolu 5 meta dik 
l-attività tkun ta' detriment sinifikanti 
għall-prinċipji li jiffurmaw il-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.
2. Meta tiġi valutata attività 
ekonomika skont il-kriterji (a) sa (f), tal-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, għandhom 
jitqiesu l-impatti ambjentali tal-attività 
nnifisha, kif ukoll tal-prodotti u s-servizzi 
pprovduti minn dik l-attività tul iċ-ċiklu 
kollu tal-ħajja tagħhom u, jekk ikun 
meħtieġ, tul il-katina tal-valur.
3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
atti delegati f'konformità mal-Artikolu 16 
u r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 14 biex 
tistabbilixxi kriterji tekniċi ta' skrinjar 
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ibbażati fuq indikaturi u l-prinċipju ta' 
prekawzjoni biex jiġi stabbilit jekk attività 
ekonomika, għall-finijiet tal-Artikolu 3a u 
l-punti (a) sa (f) tal-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu, tiġix ikkunsidrata li jkollha 
impatt ambjentali negattiv sinifikanti.

Or. en


