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Emenda 165
Robert Sturdy

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – ittra b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) rekwiżiti adattati li jiżguraw il-
protezzjoni tal-ħamrija u l-ilma ta’ taħt l-
art u miżuri li jikkonċernaw l-immaniġġar 
tal-iskart ġenerat mill-istallazzjoni

(b) jekk ikun meħtieġ, rekwiżiti adattati li 
jiżguraw il-protezzjoni tal-ħamrija u l-ilma 
ta’ taħt l-art u miżuri li jikkonċernaw l-
immaniġġar tal-iskart ġenerat mill-
istallazzjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tinżamm il-flessibiltà, għalhekk nirrakkomandaw ir-riintegrazzjoni tat-
terminu ‘jekk ikun meħtieġ’.

Emenda 166
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – ittra b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) rekwiżiti adattati li jiżguraw il-
protezzjoni tal-ħamrija u l-ilma ta' taħt l-
art u miżuri li jikkonċernaw l-immaniġġar 
ta' l-iskart ġenerat mill-istallazzjoni; 

(b) rekwiżiti adattati li jiżguraw il-
protezzjoni tal-art u l-ilma ta' taħt l-art u 
miżuri li jikkonċernaw l-immaniġġar ta' l-
iskart ġenerat mill-istallazzjoni;

Or. pl
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Emenda 167
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – ittra d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) rekwiżiti ta’ monitoraġġ perjodu 
marbuta ma’ sustanzi perikolużi li 
x’aktarx jinstabu fuq is-sit b’ħarsa lejn il-
possibbiltà ta’ kontaminazzjoni tal-
ħamrija u l-ilma tal-pjan fuq is-sit ta' l-
istallazzjoni;

imħassar

Or. nl

Ġustifikazzjoni

 Monitoraġġ perjodiku ftit li xejn se jkun ta’ valur, ladarba d-Direttiva ma torbot l-ebda 
konklużjonijiet miegħu.

Emenda 168
Vittorio Prodi

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – ittra d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) rekwiżiti ta’ monitoraġġ perjodu 
marbuta ma’ sustanzi perikolużi li x’aktarx 
jinstabu fuq is-sit b’ħarsa lejn il-possibbiltà
ta’ kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-ilma 
tal-pjan fuq is-sit tal-istallazzjoni;

(d) rekwiżiti ta’ monitoraġġ perjodiku
marbuta ma’ sustanzi perikolużi li x’aktarx 
jinstabu fuq is-sit b’ħarsa lejn in-natura 
tal-attività u l-possibiltà ta’
kontaminazzjoni sinifikanti tal-ħamrija u l-
ilma ta’ taħt l-art fuq is-sit tal-istallazzjoni;

Or. en



AM\742069MT.doc 5/77 PE412.187v01-00

MT

Emenda 169
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – ittra d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) rekwiżiti ta’ monitoraġġ perjodu
marbuta ma’ sustanzi perikolużi li x’aktarx 
jinstabu fuq is-sit b’ħarsa lejn il-possibbiltà
ta’ kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-ilma 
tal-pjan fuq is-sit tal-istallazzjoni;

d) rekwiżiti ta’ monitoraġġ perjodiku
marbuta ma’ sustanzi perikolużi rilevanti li 
x’aktarx jinstabu f’ammonti sinifikanti fuq 
is-sit b’ħarsa lejn il-possibiltà ta’
kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-ilma ta’
taħt l-art fuq is-sit tal-istallazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun evitat li l-monitoraġġ perjodiku jkollu jkopri s-sustanzi perikolużi kollha possibbli 
(dan jista’ jkun diversi mijiet), huwa meħtieġ li l-kamp ta’ applikazzjoni tal-monitoraġġ jiġi 
ristrett għas-sustanzi perikolużi rilevanti li jinstabu f’ammonti sinifikanti.

Emenda 170
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – ittra d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) rekwiżiti ta’ monitoraġġ perjodu
marbuta ma’ sustanzi perikolużi li x’aktarx 
jinstabu fuq is-sit b’ħarsa lejn il-possibbiltà
ta’ kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-ilma 
tal-pjan fuq is-sit tal-istallazzjoni;

d) rekwiżiti ta’ monitoraġġ perjodiku
marbuta ma’ sustanzi perikolużi li x’aktarx 
jinstabu fuq is-sit b’ħarsa lejn il-possibiltà
ta’ kontaminazzjoni tal-art u l-ilma ta’ taħt 
l-art fuq is-sit tal-istallazzjoni;

Or. pl



PE412.187v01-00 6/77 AM\742069MT.doc

MT

Emenda 171
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – ittra e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) miżuri li jirrelataw ma’ bidu tat-
tħaddim, tnixxijiet minħabba ħsara, 
waqfien momentarju, u waqfien definittiv 
tal-operazzjonijiet;

(e) miżuri li jirrelataw ma’ kundizzjonijiet 
differenti minn dawk il-kundizzjonijiet 
funzjonali normali  bħal bidu tat-tħaddim, 
tnixxijiet, ħsarat, waqfien momentarju, u 
waqfien definittiv tal-operazzjonijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li tiġi introdotta emenda li tiżgura li s-sitwazzjonijiet temporanji kollha jkunu 
koperti. L-Artikolu jipprovdi biss lista qasira ta’ xi wħud mis-sitwazzjonijiet. M’hemm l-ebda 
ġustifikazzjoni biex jinbidel it-test oriġinali.

Għalkemm mhux indikat b’mod evidenti, il-fatt li s-sitwazzjonijiet temporanji jiġu limitati 
għal lista qasira ta’ avveniment, huwa bidla sostantiva. 

Emenda 172
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – ittra f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Il-permess se jkun fih dispożizzjonijiet 
speċifiċi li se jistabbilixxu rekwiżiti 
minimi ta’ effiċjenza tal-enerġija skont il-
livelli ta’ effiċjenza tal-enerġija magħrufa 
bħala BAT fid-dokumenti BREF.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk wieħed iqis l-implikazzjonijiet tal-attivitajiet koperti mill-IPPC għal bidla fil-klima, l-użu 
tar-riżorsi u jekk wieħed irid li jkun hemm kundizzjonijiet ugwali madwar l-UE kollha, huwa 
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essenzjali li d-dispożizzjonijiet b’rabta mal-effiċjenza tal-enerġija li jinsabu fil-kundizzjonijiet 
tal-permess ikunu bbażati fuq il-BAT kif definit fil-BREFs rilevanti.

Emenda 173
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – ittra f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) rekwiżiti xierqa biex jiżguraw  l-użu 
effiċjenti tal-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jikkumplimentaw il-politiki ġodda tal-UE li jimmiraw lejn it-tnaqqis fil-komsum tal-
enerġija, il-kundizzjonijiet tal-permess għandhom jinkludu rekwiżiti biex jiżguraw l-użu 
effiċjenti tal-enerġija mill-istallazzjonijiet industrijali.

Emenda 174
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – ittra f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) rekwiżiti minimi tal-użu effiċjenti tal-
enerġija skont il-BAT fid-dokumenti 
BREF.

Or. en
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Emenda 175
Marcello Vernola

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – ittra f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fa) miżuri sabiex jitqies il-monitoraġġ
attwali b’rabta mas-saħħa tal-bniedem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa statistika dwar is-saħħa tal-bniedem sabiex isiru l-istimi tar-riskju ambjentali.

Emenda 176
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dawn id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom ikunu r-referenza għall-istipular
tal-kundizzjonijiet tal-permessi.

3. Dawn id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom ikunu r-referenza biex jiġu 
stipulati l-kundizzjonijiet tal-permessi mill-
awtorità kompetenti mingħajr ma 
jippreskrivu l-użu ta’ kwalunkwe teknika 
jew teknoloġija speċifika, iżda jqisu l-
karatteristiċi tekniċi tal-istallazzjoni 
konċernata, il-lokazzjoni ġeografika, u l-
kundizzjonijiet ambjentali lokali, fuq il-
bażi tal-kriterji msemmija fl-Anness III, u 
wara li tittieħed deċiżjoni dwar l-aħjar 
tekniki disponibbli flimkien mal-operatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju tal-approċċ integrat huwa li tinstab l-aħjar teknika għall-kundizzjonijiet lokali. 
Għalhekk huwa neċessarju li l-BATs jintgħażlu għal kull stallazzjoni individwali fuq il-bażi 
tal-informazzjoni provduta mill-BREF, iżda li jqisu wkoll il-kundizzjonijiet lokali billi 
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jintużaw il-kriterji msemmija fl-Anness III. Dan jista’ jsir biss b’xogħol ta’ kollaborazzjoni 
bejn min joħroġ il-permess u l-applikant. U dan kollu jrid jingħad b’ċarezza fid-Direttiva.

Emenda 177
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dawn id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom ikunu r-referenza għall-istipular
tal-kundizzjonijiet tal-permessi

3. Dawn id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom ikunu r-referenza li torbot biex 
jiġu stipulati l-kundizzjonijiet tal-permessi. 
L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jaħsbu 
għal kundizzjonijiet aktar stretti għall-
permessi, sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’
protezzjoni tal-ambjent, partikolarment 
fejn il-kundizzjonijiet ambjentali lokali 
jkunu jeħtieġu dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet tal-permessi għandhom ikunu bbażati fuq il-BAT fil-BREF, sabiex ikun 
hemm kundizzjonjiet ugwali għall-industrija u għall-promozzjoni tal-innovazzjoni ambjentali. 
L-awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom il-permess li jistipulaw kundizzjonijiet aktar 
stretti, partikolarment fejn il-kundizzjonijiet lokali jkunu jeħtieġu dan.

Emenda 178
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dawn id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom ikunu r-referenza għall-istipular
tal-kundizzjonijiet tal-permessi

3. Dawn id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom ikunu r-referenza li torbot biex 
jiġu stipulati u implimentati b’mod ċar il-
kundizzjonijiet tal-permessi. Għandu jkun 
hemm abbozz tal-kundizzjonijiet tal-
permessi sabiex jintlaħaq livell għoli ta’
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protezzjoni ambjentali fit-totalità tagħha 
permezz tal-protezzjoni tal-arja, l-ilma u l-
art. Għalhekk, l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu jaħsbu għal kundizzjonijiet aktar 
stretti tal-permessi minn dawk stipulati
fid-dokumenti ta’ referenza tal-BAT.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istima dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva IPPC sabet li nofs il-permessi u r-regoli 
ġenerali li jorbtu li kienu stmati, ma kinux ibbażati fuq il-BAT u f’ċerti każijiet differenzi 
sinifikanti, bejn il-kundizzjonijiet tal-permessi u r-rendiment li jikkorrispondi għall-BAT 
b’fattur 2 sa 500 għal ċerti inkwinanti, ġew applikati. L-objettiv tal-ħarsien ambjentali 
għandu jkun iddikjarat b’mod ċar u dawk l-Istati Membri li huma responsabbli lejn l-ambjent 
għandhom, b’mod espliċitu, jitħallew imorru lil hinn mill-BAT kif imsemmi fil-BREFs.

Emenda 179
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dawn id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom ikunu r-referenza għall-istipular
tal-kundizzjonijiet tal-permessi.

3. Dawn id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom ikunu r-referenza biex jiġu 
stipulati l-kundizzjonijiet tal-permessi. L-
awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jistabbilixxu kundizzjonijiet għal permessi 
aktar stretti minn dawk li jistgħu jinkisbu 
mill-użu tal-aħjar tekniki disponibbli kif 
imsemmi fid-dokumenti ta’ referenza 
BAT.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-bażi legali ta’ din il-leġiżlazzjoni (l-Artikolu 175 tat-Trattat), l-awtoritajiet 
kompetenti m’għandhomx ikunu ristretti milli jistabbilixxu valuri limitu ta’ emissjonijiet li 
huma aktar stretti mil-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-BAT.
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Emenda 180
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dawn id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom ikunu r-referenza għall-istipular
tal-kundizzjonijiet tal-permessi.

3. Dawn id-dokumenti ta’ referenza BAT,
partikolarment l-approċċ integrat
tagħhom lejn ir-rendiment ambjentali 
globali tal-istallazzjonijiet, lejn l-effetti 
minn mezz għal mezz ieħor u l-ispejjeż,  
għandhom ikunu r-referenza biex jiġu 
stipulati l-kundizzjonijiet tal-permessi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dokumenti ta’ referenza BAT jiddeskrivu r-rendiment ambjentali globali  tal-
istallazzjonijiet li jużaw tekniki speċifiċi u jipprovdu dejta dwar ir-riżultati li jinkisbu b’dal-
mod. Peress li l-bażi loġika ta’ dawn id-dokumenti tvarja ħafna mir-rekwiżiti ta’ preskrizzjoni
stabbiliti fil-leġiżlazzjoni, jekk dawn għandhom iservu bħala referenza utli, huwa importanti li 
jingħata parir dwar l-użu tagħhom.  

Emenda 181
Riitta Myller

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dawn id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom ikunu r-referenza għall-
istipular tal-kundizzjonijiet tal-permessi.

3. Dawn id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom jitqiesu biex jiġu stipulati l-
kundizzjonijiet tal-permessi.

Or. fi
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Emenda 182
Riitta Myller

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta stallazzjoni jew parti minn 
stallazzjoni mhix koperta minn dokumenti 
ta’ referenza BAT jew meta dawn id-
dokumenti ma jindirizzawx l-effetti 
ambjentali potenzjali kollha tal-attività, l-
awtorità kompetenti għandha tiddetermina 
l-aħjar tekniki disponibbli għall-
istallazzjoni jew l-attivtajiet ikkonċernati, 
skont il-kriterji elenkati fl-Anness III, u 
għandha tistipula l-kundizzjonijiet tal-
permessi skont dan. 

4. Meta stallazzjoni jew parti minn 
stallazzjoni mhix koperta minn dokumenti 
ta’ referenza BAT jew meta dawn id-
dokumenti ma jindirizzawx l-effetti 
ambjentali potenzjali kollha tal-attività, l-
awtorità kompetenti, flimkien mal-
operatur għandha tiddetermina l-livell ta’
emissjoni li jikkorrispondi mal-aħjar 
tekniki disponibbli għall-istallazzjoni jew 
l-attivitajiet ikkonċernati, skont il-kriterji 
elenkati fl-Anness III, u għandha tistipula 
l-kundizzjonijiet tal-permessi skont dan. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità Kompetenti waħeda m’għandhiex l-għarfien tekniku biex tiddetermina x’inhuwa 
BAT. Għalhekk, dan għandu jseħħ bi qbil mal-operatur. Dan huwa konsistenti mal-prinċipji 
tal-proċess BREF. Fil-fatt, l-Artikolu 16.3 iddikjara li d-deċiżjoni dwar il-BAT teħtieġ li 
tittieħed mingħajr preskrizzjoni tal-użu ta’ kwalunkwe teknika jew teknoloġija speċifika.

Emenda 183
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta stallazzjoni jew parti minn 
stallazzjoni mhix koperta minn dokumenti 
ta’ referenza BAT jew meta dawn id-
dokumenti ma jindirizzawx l-effetti 
ambjentali potenzjali kollha tal-attività, l-
awtorità kompetenti għandha tiddetermina 
l-aħjar tekniki disponibbli għall-
istallazzjoni jew l-attivtajiet ikkonċernati, 

4. Meta stallazzjoni jew parti minn 
stallazzjoni mhix koperta minn dokumenti 
ta’ referenza BAT jew meta dawn id-
dokumenti ma jindirizzawx l-effetti 
ambjentali potenzjali kollha tal-attività, l-
awtorità kompetenti, flimkien mal-
operatur, għandha tiddetermina l-livelli 
tal-emissjonijiet li jkunu jistgħu jinkisbu 
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skont il-kriterji elenkati fl-Anness III, u 
għandha tistipula l-kundizzjonijiet tal-
permessi skont dan. 

jekk jintużaw l-aħjar tekniki disponibbli 
għall-istallazzjoni jew l-attivitajiet
ikkonċernati, skont il-kriterji elenkati fl-
Anness III, u għandha tistipula l-
kundizzjonijiet tal-permessi skont dan. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa l-operatur li jifhem l-aktar fil-proċedura tiegħu u jkun jaqbel jekk jiġi involut fil-
proċess ta’ deċiżjoni dwar il-livelli tal-emissjonijiet li jistgħu jinkisbu jekk jintużawl-aħjar 
tekniki disponibbli..

Emenda 184
Robert Sturdy

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għall-Artikolu 19, il-valuri limitu
tal-emissjonijiet u l-parametri ekwivalenti 
u l-miżuri tekniċi msemmijin fil-paragrafi 
1 u 2 tal-Artikolu 15 għandhom jiġu 
bbażati fuq l-aħjar tekniki disponibbli, 
mingħajr ma jiġi preskritt l-użu ta’ xi 
teknika jew teknoloġija speċifika.

Bla ħsara għall-Artikolu 19, il-valuri limitu
tal-emissjonijiet u l-parametri ekwivalenti 
u l-miżuri tekniki msemmijin fil-paragrafi 1 
u 2 tal-Artikolu 15 għandhom jiġu bbażati 
fuq l-aħjar tekniki disponibbli, mingħajr 
ma jiġi preskritt l-użu ta’ xi teknika jew 
teknoloġija speċifika, iżda billi jitqiesu l-
karatteristiċi tekniċi tal-istallazzjoni 
kkonċernata, il-lokazzjoni ġeografika
tagħha, u l-kundizzjonijiet  ambjentali 
lokali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm wieħed jista’ jargumenta li kemm id-Direttiva IPPC u d-Direttiva modifikata
jippermettu ftit flessibiltà fil-karatteristiċi tekniki tal-istallazzjoni, il-lokazzjoni ġeografika 
tagħha, u l-kundizzjonijiet  ambjentali lokali fit-twaqqif tal-BAT, il-fatt li l-Kummissjoni tista’
‘tistabbilixxi kriterji għall-għoti tad-deroga’ fid-Direttiva modifikata u m’għandna l-ebda 
indikazzjonijiet sodi dwar x’jistgħu jkunu dawn il-kriterji jew x’jista’ jkun aċċettabbli għall-
Kummissjoni li jagħti perspettiva differenti ħafna lill-proċess.
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Kieku nippreferu li jkun hemm riintegrazzjoni tat-test ‘billi jitqiesu l-karatteristiċi tekniki tal-
istallazzjoni kkonċernata, il-lokazzjoni ġeografika tagħha, u l-kundizzjonijiet  ambjentali 
lokali’.

Emenda 185
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità kompetenti għandha tistipula 
valuri limitu tal-emissjonijiet li ma jaqbżux 
il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-
aħjar tekniki disponibbli kif deskritt fid-
dokumenti ta’ referenza BAT. 

Waqt li tqis il-karatteristiċi tekniċi tal-
istallazzjoni msemmija, il-lokazzjoni 
ġeografika u l-kundizzjonijiet ambjentali 
lokali, l-awtorità kompetenti għandha 
tistabbilixxi valuri limitu tal-emissjonijiet, 
parametri ekwivalenti jew miżuri tekniċi u 
rekwiżiti ta’ monitoraġġ u konformità 
b’tali mod li l-livelli tal-emissjonijiet li 
jirriżultaw għall-istallazzjoni ma jaqbżux 
il-livelli tal-emissjonijiet korrispondenti 
assoċjati mal-aħjar tekniki disponibbli kif 
deskritt fid-dokumenti ta’ referenza BAT. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta’ rekwiżiti minimi, jew ix-Xibka tas-Sikurezza Ewropea (ESN) isir mill-
Komitoloġija iżda bl-involviment tal-partijiet interessati qabel il-proċedura tal-Komitoloġija  
(il-Komitoloġija bl-għarfien espert tekniku). L-ESN għandha tkun ibbażata fuq kwalunkwe 
dokument ta’ referenza BAT ġdid jew aġġornat u għandha tiġi stabbilita "meta jkun il-każ". 
Dan għaliex f’ċerti industriji, il-proċessi huma kważi kollha differenti anke għall-istess 
sustanza jew familja ta’ sustanzi; għalhekk jista’ jkun hemm każijiet fejn ELV Ewropew jiġi 
determinat għal proċess/teknika ta’ manifattura, li jintużaw biss fi stallazzjoni waħda. 
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Emenda 186
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità kompetenti għandha tistipula 
valuri limitu tal-emissjonijiet li ma jaqbżux 
il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-
aħjar tekniki disponibbli kif deskritt fid-
dokumenti ta’ referenza BAT.

Skont il-paragrafu 3, l-awtorità
kompetenti għandha tistipula valuri limitu 
tal-emissjonijiet, parametri ekwivalenti 
jew miżuri tekniċi ekwivalenti li 
jirriżultaw f’livelli tal-emissjonijiet li 
jikkorrispondu mad-differenza fil-livelli 
tal-emissjonijiet assoċjati mal-aħjar tekniki 
disponibbli kif deskritt fid-dokumenti ta’
referenza BAT. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 2 qatt m’għandu jipprevieni l-prinċipji tal-paragrafu 3.

L-Artikolu 15 (2) jippermetti li jintużaw parametri ekwivalenti jew miżuri tekniċi oħra biex 
jissostitwixxu l-valuri limitu tal-emissjonijiet. L-Artikolu 16 (2) għandu jkun kompatibbli bis-
sħiħ mal-Artikolu 15 (2) u m’għandux jipprevieni formalment tali sostituzzjoni. 

Ġeneralment, il-valuri limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fil-permess, jikkorrispondu għal mhux 
iżjed minn perjodu qasir speċifikat. Għalhekk jistgħu jkunu ogħla mil-livelli tal-emissjonijiet
assoċjati mal-aħjar tekniki disponibbli (li huma indikati fid-dokumenti ta’ referenza BAT) u 
minkejja kollox jippermettu li jintlaħqu dawn il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-aħjar 
tekniki disponibbli. It-test “… li jirriżultaw f’ ... ” irid jiżdied biex titqies id-differenza li 
hemm bejn il-valuri limitu tal-emissjonijiet “immedjati” u l-livelli tal-emissjonijiet assoċjati 
mal-aħjar tekniki disponibbli (li huma indikati fid-dokumenti ta’ referenza BAT) li 
jirrappreżentaw valur medju.

Emenda 187
Riitta Myller

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità kompetenti għandha tistipula L-awtorità kompetenti għandha tistipula 
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valuri limitu tal-emissjonijiet li ma jaqbżux
il-livelli tal-emissjoniiet assoċjati mal-aħjar 
tekniki disponibbli kif deskritt fid-
dokumenti ta' referenza BAT. 

valuri limitu tal-emissjonijiet li huma 
bbażati fuq il-livelli tal-emissjoniiet 
assoċjati mal-aħjar tekniki disponibbli kif 
deskritt fid-dokumenti ta' referenza BAT u 
li ma jaqbżux ir-rekwiżiti minimi stipulati 
fl-Artikolu 18.

Or. fi

Emenda 188
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità kompetenti għandha tistipula 
valuri limitu tal-emissjonijiet li ma jaqbżux 
il-livelli tal-emissjoniiet assoċjati mal-aħjar 
tekniki disponibbli kif deskritt fid-
dokumenti ta' referenza BAT. 

L-awtorità kompetenti għandha tistipula 
valuri limitu tal-emissjonijiet li ma jaqbżux 
il-livelli tal-emissjoniiet assoċjati mal-aħjar 
tekniki disponibbli kif deskritt fid-
dokumenti ta' referenza BAT jekk dan 
ikun possibbli, billi jitqiesu l-fatturi 
tekniċi u ekonomiċi.

Or. fi

Emenda 189
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità kompetenti għandha tistipula 
valuri limitu tal-emissjonijiet li ma jaqbżux 
il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-
aħjar tekniki disponibbli kif deskritt fid-
dokumenti ta’ referenza BAT. 

L-awtorità kompetenti għandha tistipula
valuri limitu tal-emissjonijiet li ma jaqbżux 
il-livelli tal-emissjonijiet l-aktar baxxi
assoċjati mal-aħjar tekniki disponibbli kif 
deskritt fid-dokumenti ta’ referenza BAT.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-benefiċċji ambjentali mill-implimentazzjoni tal-BAT madwar l-UE jkunu l-ogħla jekk ikunu 
implimentati l-aktar livelli baxxi tal-emissjonjiet assoċjati mal-BAT . Studju riċenti dwar iż-
ŻEE juri li jekk is-settur kbir tal-kombustjoni (LCP) ikun implimenta livelli tal-emissjonijiet
fil-livell tal-impjanti li jrendu l-aktar (BATael aktar stretti) mill-2004, dan jirriżulta fi kważi 
10 darbiet anqas emissjonijiet NOx u 14-il darba anqas emissjonijiet SO2 meta mqabbla mal-
livelli attwali (b’benefiċċji annwali ta’ mhux aktar minn 65 biljun ewro, AEAT 2007).

Emenda 190
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità kompetenti għandha tistipula 
valuri limitu tal-emissjonijiet li ma jaqbżux 
il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-
aħjar tekniki disponibbli kif deskritt fid-
dokumenti ta’ referenza BAT. 

L-awtorità kompetenti għandha tistipula 
valuri limitu tal-emissjonijiet li ma jaqbżux 
il-livelli tal-emissjonijiet l-aktar baxxi
assoċjati mal-aħjar tekniki disponibbli kif 
deskritt fid-dokumenti ta’ referenza BAT. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-benefiċċji ambjentali mill-implimentazzjoni tal-BAT huma mistennija li jkunu l-ogħla jekk l-
aktar livelli baxxi tal-emissjonjiet assoċjati mal-BAT jiġu implimentati kif juri studju riċenti 
tal-EEA dwar “tniġġis tal-arja minn impjanti kbar tal-kombustjoni li jiġġeneraw l-elettriku” 
fejn jekk is-settur kbir tal-kombustjoni (LCP) ikun implimenta livelli tal-emissjonijiet li jistgħu 
jintlaħqu mill-impjanti li jrendu l-aktar  mill-2004, l-emissjonijiet NOx kienu jkunu 10 darbiet 
inqas u dawk SO2 madwar 14-il darba inqas.

Emenda 191
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. B’deroga mit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 2, l-awtorità kompetenti tista’

imħassar
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f’każijiet speċifiċi, fuq il-bażi tal-
valutazzjoni tal-ispejjeż u l-benefiċċji 
ambjentali u ekonomiċi billi jitqiesu l-
karatteristiċi tekniċi tal-istallazzjoni 
kkonċernata, il-lokazzjoni ġeografika 
tagħha u l-kundizzjonijiet ambjentali 
lokali, tistipula valuri limitu tal-
emissjonijiet li ma jaqbżux il-livelli tal-
emissjoniiet assoċjati mal-aħjar tekniki 
disponibbli kif deskritt fid-dokumenti ta’
referenza BAT.
Dawn il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
madankollu m’għandhomx jaqbżu l-
valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati fl-
Annessi V sa VIII, fejn applikabbli.
Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi kriterji 
għall-għoti tad-deroga msemmija f’dan il-
paragrafu.
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 69(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-problema ewlenija hija li l-awtoritajiet kompetenti ma jqisux il-BREFs u l-konklużjonijiet  
BAT tagħhom biex jistabbilixxu l-kundizzjonijiet ta’ permessi. L-għoti ta’ derogi għall-ELVs li 
jiddevjaw minn dawk assoċjati mal-BAT idgħajfu l-pressjoni regolatorja għall-impjanti biex 
itejbu l-prestazzjoni tagħhom. Għalhekk, il-benefiċċji ambjentali mill-BAT huma mistennija li 
jkunu l-ogħla jekk l-ebda deroga mill-BAT ma titħalla tippromwovi domanda għolja għall-
ekoindustrija u l-effiċjenza fl-UE.
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Emenda 192
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. B’deroga mit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 2, l-awtorità kompetenti tista’ 
f’każijiet speċifiċi, fuq il-bażi tal-
valutazzjoni tal-ispejjeż u l-benefiċċji 
ambjentali u ekonomiċi billi jitqiesu l-
karatteristiċi tekniċi tal-istallazzjoni 
kkonċernata, il-lokazzjoni ġeografika 
tagħha u l-kundizzjonijiet ambjentali 
lokali, tistipula valuri limitu tal-
emissjonijiet li ma jaqbżux il-livelli tal-
emissjoniiet assoċjati mal-aħjar tekniki 
disponibbli kif deskritt fid-dokumenti ta’ 
referenza BAT.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-problema ewlenija identifikata fl-istima tal-implimentazzjoni tad-Direttiva IPPC hija li l-
awtoritajiet kompetenti jiddevjaw mill-BREFs u l-konklużjonijiet BAT tagħhom waqt li jkunu 
qegħdin jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-permessi b’interpretazzjoni suġġettiva ħafna tal-
kundizzjonijiet lokali. Derogi għall-ELVs assoċjati mal-BAT idgħajfu l-ugwaljanza fil-kamp 
industrijali tal-Ewropa.

Emenda 193
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. B’deroga mit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 2, l-awtorità kompetenti tista’
f’każijiet speċifiċi, fuq il-bażi tal-
valutazzjoni tal-ispejjeż u l-benefiċċji 
ambjentali u ekonomiċi billi jitqiesu l-
karatteristiċi tekniċi tal-istallazzjoni 
kkonċernata, il-lokazzjoni ġeografika 

3. L-awtorità kompetenti tista’ fuq il-bażi 
tal-valutazzjoni tal-ispejjeż u l-benefiċċji 
ambjentali u ekonomiċi billi jitqiesu l-
karatteristiċi tekniki tal-istallazzjoni 
kkonċernata, il-lokazzjoni ġeografika 
tagħha u l-kundizzjonijiet ambjentali 
lokali, tistipula valuri limitu tal-
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tagħha u l-kundizzjonijiet ambjentali 
lokali, tistipula valuri limitu tal-
emissjonijiet li ma jaqbżux il-livelli tal-
emissjoniiet assoċjati mal-aħjar tekniki 
disponibbli kif deskritt fid-dokumenti ta’
referenza BAT.

emissjonijiet, parametri ekwivalenti jew 
miżuri tekniċi ekwivalenti li jirriżultaw 
f‘livelli tal-emissjonijiet  li jabżu l-livelli 
tal-emissjonijiet assoċjati mal-aħjar tekniki 
disponibbli kif deskritt fid-dokumenti ta’
referenza BAT.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 2 qatt m’għandu jipprevieni l-prinċipji tal-paragrafu 3. 

L-Artikolu 15 (2) jippermetti li jintużaw parametri ekwivalenti jew miżuri tekniċi oħra biex 
jissostitwixxu l-valuri limitu tal-emissjonijiet. L-Artikolu 16 (2) għandu jkun kompatibbli bis-
sħiħ mal-Artikolu 15 (2) u m’għandux jipprevieni formalment tali sostituzzjoni.. 

Ġeneralment, il-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati fil-permess, jikkorrispondu għal mhux 
iżjed minn perjodu qasir speċifikat. Għalhekk jistgħu jkunu ogħla mil-livelli tal-emissjonijiet
assoċjati mal-aħjar tekniki disponibbli (li huma indikati fid-dokumenti ta’ referenza BAT) u 
minkejja kollox jippermettu li jintlaħqu dawn il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-aħjar 
tekniki disponibbli. It-test  “… li jirriżultaw f’ ...” irid jiżdied biex titqies id-differenza li 
hemm bejn il-valuri tal-limitu tal-emissjonijiet “immedjati” u l-livelli tal-emissjonijiet 
assoċjati mal-aħjar tekniki disponibbli (li huma indikati fid-dokumenti ta’ referenza BAT) li 
jirrappreżentaw valur medju.

Emenda 194
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. B’deroga mit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 2, l-awtorità kompetenti tista’
f’każijiet speċifiċi, fuq il-bażi tal-
valutazzjoni tal-ispejjeż u l-benefiċċji 
ambjentali u ekonomiċi billi jitqiesu l-
karatteristiċi tekniċi tal-istallazzjoni 
kkonċernata, il-lokazzjoni ġeografika 
tagħha u l-kundizzjonijiet ambjentali 
lokali, tistipula valuri limitu tal-
emissjonijiet li ma jaqbżux il-livelli tal-
emissjoniiet assoċjati mal-aħjar tekniki 
disponibbli kif deskritt fid-dokumenti ta’

3. B’deroga mit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 2, l-awtorità kompetenti tista’
f’każijiet eċċezzjonali, li jirriżultaw mill-
valutazzjoni tal-ispejjeż u l-benefiċċji 
ambjentali u ekonomiċi billi jitqiesu l-
karatteristiċi tekniki tal-istallazzjoni 
kkonċernata, il-lokazzjoni ġeografika 
tagħha u l-kundizzjonijiet ambjentali 
lokali, tistipula valuri limitu tal-
emissjonijiet li jaqbżu l-livelli tal-
emissjonijiet assoċjati mal-aħjar tekniki 
disponibbli kif deskritt fid-dokumenti ta’
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referenza BAT. referenza BAT.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni tal-BAT għandha tkun ir-regola u d-deroga mill-BAT l-eċċezzjoni fejn tiġi 
ġġustifikata fuq il-bażi tal-kriterji stabbiliti fil-leġiżlazzjoni. Fid-dawl tal-importanza tad-
deċiżjoni biex possibilment jingħataw derogi mill-BAT, il-pubbliku għandu jingħata l-
opportunità li jipparteċipa fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet skont ir-rekwiżiti tal-
Konvenzjoni ta’ Aarhus. 
Barra dan, sabiex jiġi żgurat li l-Istati Membri japplikaw interpretazzjoni komuni tal-kriterji 
lokali li jistgħu jiġġustifikaw deroga, il-Kummissjoni għandha tkun meħtieġa (u mhux biss 
tingħata l-possibiltà) li tispeċifika tali kriterji lokali.

Emenda 195
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-valuri limitu tal-emissjonijiet
madankollu m’għandhomx jaqbżu l-valuri 
limitu tal-emissjonijiet stipulati fl-Annessi 
V sa VIII, fejn applikabbli.

Dawn l-emissjonijiet li jirriżultaw
madankollu m’għandhomx jaqbżu l-valuri
limitu tal-emissjonijiet assoċjati mal-
valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati fl-
Annessi V sa VIII, fejn applikabbli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 2 qatt m’għandu jipprevieni l-prinċipji tal-paragrafu 3. 

L-Artikolu 15 (2) jippermetti li jintużaw parametri ekwivalenti jew miżuri tekniċi oħra biex 
jissostitwixxu l-valuri limitu tal-emissjonijiet. L-Artikolu 16 (2) għandu jkun kompatibbli bis-
sħiħ mal-Artikolu 15 (2) u m’għandux jipprevieni formalment tali sostituzzjoni. 

Ġeneralment, il-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati fil-permess, jikkorrispondu għal mhux 
iżjed minn perjodu qasir speċifikat.  Għalhekk jistgħu jkunu ogħla mill-livelli tal-emissjonijiet
assoċjati mal-aħjar tekniki disponibbli (li huma indikati fid-dokumenti ta’ referenza BAT) u 
minkejja kollox jippermettu li jintlaħqu dawn il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-aħjar 
tekniki disponibbli. It-test  “… li jirriżultaw mil- ...” irid jiżdied biex titqies id-differenza li 
hemm bejn il-valuri limitu tal-emissjonijiet “immedjati” u l-livelli tal-emissjonijiet assoċjati 
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mal-aħjar tekniki disponibbli (li huma indikati fid-dokumenti ta’ referenza BAT) li 
jirrappreżentaw valur medju.

Emenda 196
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
madankollu m’għandhomx jaqbżu l-valuri 
limitu tal-emissjonijiet stipulati fl-Annessi 
V sa VIII, fejn applikabbli.

Dawn il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
madankollu m’għandhomx jaqbżu l-valuri 
limitu tal-emissjonijiet stipulati fl-Annessi 
V sa VIII, jekk dan ikun possibbli, billi 
jitqiesu l-fatturi tekniċi u ekonomiċi.

Or. fi

Emenda 197
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
madankollu m’għandhomx jaqbżu l-valuri 
limitu tal-emissjonijiet stipulati fl-Annessi 
V sa VIII, fejn applikabbli.

Dawn il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
madankollu m’għandhomx jaqbżu l-valuri 
limitu tal-emissjonijiet stipulati skont l-
Artikolu 14(3) jew, fejn applikabbli, fl-
Annessi V sa VIII.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-limitazzjonijiet li jorbtu tal-emissjonijet madwar l-UE kollha ġew stabbiliti skont l-
Artikolu 14 paragrafu 3 dawn, bħall-valuri limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fl-Annessi V sa
VIII,  m’għandhom  jinqabżu għall-ebda raġuni. Madankollu, it-twaqqif ta’ kriterji biex 
jingħataw derogi mill-BATAEL m’għandux ikun soġġett għall-proċedura tal-komitoloġija.
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Emenda 198
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri se jiżguraw li l-persuni 
kkonċernati jingħataw opportunitajiet 
bikrin u effettivi biex jipparteċipaw fid-
deċiżjoni dwar l-għoti tad-deroga 
msemmija f’dan il-paragrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni tal-BAT għandha tkun ir-regola u d-deroga mill-BAT l-eċċezzjoni, fejn 
tiġi ġġustifikat fuq il-bażi tal-kriterji stabbiliti fil-leġiżlazzjoni. Fid-dawl tal-importanza tad-
deċiżjoni biex possibilment jagħtu derogi mill-BAT, il-pubbliku għandu jingħata l-opportunità 
biex jipparteċipa fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet skont ir-rekwiżiti tal-Konvenzjoni ta’ 
Aarhus. 
Barra dan, sabiex jiżgura li l-Istati Membri japplikaw interpretazzjoni komuni tal-kriterji 
lokali li jistgħu jiġġustifikaw deroga, il-Kummissjoni għandha tkun meħtieġa (u mhux biss 
tingħata l-possibiità) li tispeċifika tali kriterji lokali.

Emenda 199
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi kriterji 
għall-għoti tad-deroga msemmija f’dan il-
paragrafu.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-limitazzjonijiet li jorbtu tal-emissjonijet madwar l-UE kollha ġew stabbiliti skont l-
Artikolu 14 paragrafu 3 dawn, bħall-valuri limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fl-Annessi V sa 
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VIII,  m’għandhom  jinqabżu għall-ebda raġuni. Madankollu, it-twaqqif ta’ kriterji biex 
jingħataw derogi mill-BATAEL m’għandux ikun soġġett għall-proċedura tal-komitoloġija.

Emenda 200
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi kriterji 
għall-għoti tad-deroga msemmija f’dan il-
paragrafu.

imħassar

Or. fi

Emenda 201
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi kriterji 
għall-għoti tad-deroga msemmija f’dan il-
paragrafu..

Meta l-valuri limitu tal-emissjonijiet, 
parametri ekwivalenti jew miżuri tekniċi 
ekwivalenti jiġu stabbiliti skont il-
paragrafu attwali, ir-raġunijiet biex jiġu 
awtorizzati xi livelli ta’ emissjonijiet ogħla 
mil-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-
aħjar tekniki disponibbli li huma indikati 
fid-dokumenti ta’ referenza BAT,
għandhom ikunu ġġustifikati fl-anness 
dwar il-kundizzjonijiet tal-permess.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 2 qatt m’għandu jipprevieni l-prinċipji tal-paragrafu 3. 

L-Artikolu 15 (2) jippermetti li jintużaw parametri ekwivalenti jew miżuri tekniċi oħra biex 
jissostitwixxi l-valuri limitu tal-emissjonijiet. L-Artikolu 16 (2) għandu jkun kompatibbli bis-
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sħiħ mal-Artikolu 15 (2) u m’għandux jipprevieni formalment tali sostituzzjoni. 

Ġeneralment, il-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati fil-permess, jikkorrispondu għal mhux 
iżjed minn perjodu qasir speċifikat.  Għalhekk jistgħu jkunu ogħla mill-livelli tal-emissjonijiet
assoċjati mal-aħjar tekniki disponibbli (li huma indikati fid-dokumenti ta’ referenza BAT) u 
minkejja kollox jippermettu li jintlaħqu dawn il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-aħjar 
tekniki disponibbli. It-test  “… li jirriżultaw mil- ...” irid jiżdied biex titqies id-differenza li 
hemm bejn il-valuri limitu tal-emissjonijiet “immedjati” u l-livelli tal-emissjonijiet assoċjati 
mal-aħjar tekniki disponibbli (li huma indikati fid-dokumenti ta’ referenza BAT) li 
jirrappreżentaw valur medju.

Emenda 202
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi kriterji 
għall-għoti tad-deroga msemmija f’dan il-
paragrafu.

Meta l-valuri limitu tal-emissjonijiet, 
parametri ekwivalenti jew miżuri tekniċi 
ekwivalenti jiġu stabbiliti skont il-
paragrafu attwali, ir-raġunijiet biex jiġu 
awtorizzati xi livelli ta’ emissjonijiet ogħla 
mil-livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-
aħjar tekniki disponibbli li huma indikati 
fid-dokumenti ta’ referenza BAT, 
għandhom ikunu ġġustifikati fl-anness 
dwar il-kundizzjonijiet tal-permess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’każijiet eċċezzjonali, l-awtorità kompetenti tista’ tistabbilixxi valuri limitu tal-emissjonijiet 
b’tali mod li l-emissjonijiet mill-istallazzjoni jaqbżu l-livelli tal-emissjonijiet stabbiliti fid-
dokumenti ta’ referenza BAT. Meta l-Awtorità Kompetenti tiddeċiedi li tiddevja mill-
BATAELs, dan għandu jkun motivat b’mod ċar u wieħed għandu juri kif il-permess li 
jirriżulta se jibqa’ jiżgura livell għoli ta’ ħarsien ambjentali.
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Emenda 203
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi kriterji 
għall-għoti tad-deroga msemmija f’dan il-
paragrafu.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
kriterji għall-għoti tad-deroga msemmija 
f’dan il-paragrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni tal-BAT għandha tkun ir-regola u d-deroga mill-BAT l-eċċezzjoni fejn tiġi 
ġġustifikata fuq il-bażi tal-kriterji stabbiliti fil-leġiżlazzjoni. Fid-dawl tal-importanza tad-
deċiżjoni biex possibilment jingħataw derogi mill-BAT, il-pubbliku għandu jingħata l-
opportunità li jipparteċipa fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet skont ir-rekwiżiti tal-
Konvenzjoni ta’ Aarhus. 
Barra dan, sabiex jiġi żgurat li l-Istati Membri japplikaw interpretazzjoni komuni tal-kriterji 
lokali li jistgħu jiġġustifikaw deroga, il-Kummissjoni għandha tkun meħtieġa (u mhux biss 
tingħata l-possibiltà) li tispeċifika tali kriterji lokali.

Emenda 204
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 69(2).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’każijiet eċċezzjonali, l-awtorità kompetenti tista’ tistabbilixxi valuri limitu tal-emissjonijiet 
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b’tali mod li l-emissjonijiet mill-istallazzjoni jaqbżu l-livelli tal-emissjonijiet stabbiliti fid-
dokumenti ta’ referenza BAT. Meta l-Awtorità Kompetenti tiddeċiedi li tiddevja mill-
BATAELs, dan għandu jkun motivat b’mod ċar u wieħed għandu juri kif il-permess li 
jirriżulta se jibqa’ jiżgura livell għoli ta’ ħarsien ambjentali.

Emenda 205
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 69(2).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-limitazzjonijiet li jorbtu tal-emissjonijiet madwar l-UE kollha ġew stabbiliti skont l-
Artikolu 14 paragrafu 3 dawn, bħall-valuri limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fl-Annessi V sa 
VIII, m’għandhom  jinqabżu għall-ebda raġuni. Madankollu, it-twaqqif ta’ kriterji biex 
jingħataw derogi mill-BATAEL m’għandux ikun soġġett għall-proċedura tal-komitoloġija.

Emenda 206
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 69(2).

imħassar

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 2 qatt m’għandu jipprevieni l-prinċipji tal-paragrafu 3. 

L-Artikolu 15 (2) jippermetti li jintużaw parametri ekwivalenti jew miżuri tekniċi oħra biex 
jissostitwixxu l-valuri limitu tal-emissjonijiet. L-Artikolu 16 (2) għandu jkun kompatibbli bis-
sħiħ mal-Artikolu 15 (2) u m’għandux jipprevieni formalment tali sostituzzjoni. 

Ġeneralment, il-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati fil-permess, jikkorrispondu għal mhux 
iżjed minn perjodu qasir speċifikat. Għalhekk jistgħu jkunu ogħla mill-livelli tal-emissjonijiet
assoċjati mal-aħjar tekniki disponibbli (li huma indikati fid-dokumenti ta’ referenza BAT) u 
minkejja kollox jippermettu li jintlaħqu dawn il-livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-aħjar 
tekniki disponibbli. It-test  “… li jirriżultaw mil- ...” irid jiżdied biex titqies id-differenza li 
hemm bejn il-valuri limitu tal-emissjonijiet “immedjati” u l-livelli tal-emissjonijiet assoċjati 
mal-aħjar tekniki disponibbli (li huma indikati fid-dokumenti ta’ referenza BAT) li 
jirrappreżentaw valur medju.

Emenda 207
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 69(2).

imħassar

Or. fi

Emenda 208
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtorità kompetenti tista’ tagħti 
derogi temporanji mir-rekwiżiti tal-
paragrafu 2 u mill-punti (1) u (2) tal-ewwel 

5. L-awtorità kompetenti tista’ tagħti 
derogi temporanji mir-rekwiżiti tal-
paragrafu 2 u mill-punti (1) u (2) tal-ewwel 
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subparagrafu tal-Artikolu 12 għal żidiet fl-
emissjonijiet li jirriżultaw mill-ittestjar u l-
użu ta’ tekniki emerġenti dejjem sakemm fi 
żmien 6 xhur mill-għoti tad-deroga l-użu 
ta’ dawn it-tekniki jew jitwaqqaf jew 
inkella l-attività tilħaq il-livelli tal-
emissjonijiet assoċjati mal-aħjar tekniki 
disponibbli. 

subparagrafu tal-Artikolu 12 għal żidiet fl-
emissjonijiet li jirriżultaw mill-ittestjar u l-
użu ta’ tekniki emerġenti dejjem sakemm fi 
żmien 12-il xhar mill-għoti tad-deroga, 
perjodu li jista’ jiġi estiż ukoll bi 12-il 
xhar, l-użu ta’ dawn it-tekniki jew 
jitwaqqaf jew inkella l-attività tilħaq il-
livelli tal-emissjonijiet assoċjati mal-aħjar 
tekniki disponibbli.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

 L-eżenzjoni temporanja proposta tista’ ma tkunx biżżejjed. Għalhekk huwa propost li l-
perjodu jiġi estiż.

Emenda 209
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità kompetenti tista’ tagħti derogi 
temporanji mir-rekwiżiti tal-paragrafu 2 u 
mill-punti (1) u (2) tal-ewwel subparagrafu 
tal-Artikolu 12 għal żidiet fl-emissjonijiet 
li jirriżultaw mill-ittestjar u l-użu ta’
tekniki emerġenti dejjem sakemm fi żmien 
6 xhur mill-għoti tad-deroga l-użu ta’
dawn it-tekniki jew jitwaqqaf jew inkella l-
attività tilħaq il-livelli tal-emissjonijiet 
assoċjati mal-aħjar tekniki disponibbli. 

L-awtorità kompetenti tista’ tagħti derogi 
temporanji mir-rekwiżiti tal-paragrafu 2 u 
mill-punti (1) u (2) tal-ewwel subparagrafu 
tal-Artikolu 12 għal żidiet fl-emissjonijiet 
li jirriżultaw mill-ittestjar u l-użu ta’
tekniki emerġenti dejjem sakemm fi żmien 
12-il xahar mill-għoti tad-deroga l-użu ta’
dawn it-tekniki jew jitwaqqaf jew inkella l-
attività tilħaq il-livelli tal-emissjonijiet 
assoċjati mal-aħjar tekniki disponibbli. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp ta’ teknoloġija ġdida minn studji piloti ta’ pjanti sa applikazzjoni fuq skala sħiħa, 
forsi għall-ewwel darba fuq skala industrijali, normalment jieħu aktar fit-tul minn 6 xhur. Ta’
spiss jieħu aktar minn sentejn. Anke għal tekniki ppruvati u ttestjati, jista’ jagħti l-każ li biex 
impjant industrijali jibda jopera jdum aktar minn 6 xhur. L-awtorità kompetenti għandha tkun 
kapaċi tiddeċiedi skeda ta’ żmien xierqa skont il-każ. Limitu ta’ żmien aċċettabli jkun ta’
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sentejn; inkella limitu ta’ żmien iqsar jifga lill-innovazzjoni u jippreserva t-tekniki attwali.

Emenda 210
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Fejn Stati Membri jirriskjaw li ma 
jiksbux il-miri tagħhom skont id-Direttiva 
dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-
emissjonijiet, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jistabbilixxu valuri limitu
għall-inkwinanti kkonċernati li huma 
inqas minn dawk assoċjati mal-BAT fil-
BREFs.

Or. en

Emenda 211
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Fejn neċessarju, sabiex jinkisbu l-miri 
skont id-Direttiva dwar il-livelli nazzjonali 
massimi tal-emissjonijiet, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jistabbilixxu valuri 
limitu aktar stretti minn dawk assoċjati 
mal-BAT fil-BREFs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Probabbilment, f’ħafna Stati Membri, il-miri ambizzjużi tal-kwalità tal-arja stabbiliti fid-
Direttiva NEC ma jinkisbux. L-awtoritajiet kompetenti għalhekk għandu jkollhom il-possibiltà 
li jistabbilixxu ELVs li huma aktar stretti minn dawk assoċjati mal-BAT fil-BREFs.
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Emenda 212
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rekwiżiti tal-monitoraġġ imsemmija 
fl-Artikolu 15(1) (c) u (d) għandhom, fejn 
applikabbli, ikunu bbażati fuq il-
konklużjonijiet dwar il-monitoraġġ kif 
deskritt fid-dokumenti ta' referenza BAT. 

1. Ir-rekwiżiti tal-monitoraġġ imsemmija 
fl-Artikolu 15(1) (c) għandhom, fejn 
applikabbli, ikunu bbażati fuq il-
konklużjonijiet dwar il-monitoraġġ kif 
deskritt fid-dokumenti ta' referenza BAT. 

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda tal-Artikolu 15(d). Monitoraġġ perjodiku ftit li xejn se jkun ta’ valur, ladarba d-
Direttiva ma torbot l-ebda konklużjonijiet miegħu. Huwa f’idejn l-awtoritajiet kompetenti li 
jiddeterminaw meta l-monitoraġġ ikun vallapena.

Emenda 213
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-frekwenza tal-monitoraġġ perjodiku 
msemmija fl-Artikolu 15(1) (d) għandha 
tiġi ddeterminat mill-awtorità kompetenti 
f'permess għal kull stallazzjoni 
individwali jew f'regoli ġenerali li jorbtu.

imħassar

Bla ħsara għall-ewwel subparagrafu, il-
monitoraġġ perjodiku għandu jsir mill-
inqas darba kull seba’ snin.
Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi kriterji 
għad-determinazzjoni tal-frekwenza tal-
monitoraġġ perjodiku. 
Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissuplimentawha 
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għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 69(2).

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda tal-Artikolu 15(d). Monitoraġġ perjodiku ftit li xejn se jkun ta’ valur, ladarba d-
Direttiva ma torbot l-ebda konklużjonijiet miegħu. Huwa f’idejn l-awtoritajiet kompetenti li 
jiddeterminaw meta l-monitoraġġ ikun vallapena.

Emenda 214
Robert Sturdy

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għall-ewwel subparagrafu, il-
monitoraġġ perjodiku għandu jsir mill-
inqas darba kull seba’ snin.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma naqblux li għandha tkun stabbilita frekwenza minima ta’ monitoraġġ perjodiku għax din 
tvarja skont it-tip ta’ settur u t-tip ta’ monitoraġġ li jsir.

Bit-terminu ‘monitoraġġ’ wieħed jista’ jfisser sett ta’ affarijiet differenti, minn sempliċi 
verifika u reġistrar viżwali sa teħid ta’ kampjuni dettaljat, għalhekk ma naħsbux li jkun xieraq 
li jiġu stabbiliti kriterji.

Emenda 215
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għall-ewwel subparagrafu, il- Bla ħsara għall-ewwel subparagrafu, il-
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monitoraġġ perjodiku għandu jsir mill-
inqas darba kull seba’ snin.

monitoraġġ perjodiku tal-ilma ta’ taħt l-art 
u tal-ħamrija għandu jsir mill-inqas kull 
ħames jew għaxar snin rispettivament, 
sakemm il-monitoraġġ ma jkunx ibbażat 
fuq stima sistematika tar-riskji ta’
kontaminazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ewwel nett, għandha ssir differenza bejn il-frekwenza tal-monitoraġġ tal-ilma ta’ taħt l-art 
u dik tal-ħamrija sabiex jiġi ffaċilitat il-monitoraġġ li jiswa anqas u li huwa aktar prattiku 
għall-ilma ta’ taħt l-art milli għall-ħamrija. 

It-tieni nett, sabiex jiġi żgurat monitoraġġ effettiv u effiċenti kemm jista’ jkun tal-ħamrija u 
tal-ilma ta’ taħt l-art, għandu jkun hemm il-possibiltà li tiġi stabbilita frekwenza fuq il-bażi 
tar-riskji ambjentali. F’dan il-każ, il-Kummissjoni għandha tiżviluppa l-kriterji neċessarji 
biex tiżgura prattika tajba.

Emenda 216
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għall-ewwel subparagrafu, il-
monitoraġġ perjodiku għandu jsir mill-
inqas darba kull seba’ snin.

Bla ħsara għall-ewwel subparagrafu, il-
monitoraġġ perjodiku għandu jsir mill-
inqas darba fis-sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-monitoraġġ tal-ħamrija u tal-ilma ta’ taħt l-art isir tal-anqas darba kull tnax-il xahar 
jippermetti li t-tniġġis jiġi osservat f’waqtu sabiex jitnaqqsu kemm il-ħsara kif ukoll l-ispejjeż 
eventwali tar-rimedju. Ir-riżultati tal-monitoraġġ għandhom jiġu inklużi fir-rapport annwali
tal-operatur, u għandhom jitpoġġew ukoll fir-reġistru pubbliku. Sabiex ikun hemm 
kundizzjonijiet armonizzati madwar l-UE kollha, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi kriterji 
għall-frekwenza minima.
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Emenda 217
Vittorio Prodi

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għall-ewwel subparagrafu, il-
monitoraġġ perjodiku għandu jsir mill-
inqas darba kull seba’ snin.

Bla ħsara għall-ewwel subparagrafu, il-
monitoraġġ perjodiku tas-sustanzi 
perikolużi għandu jsir mill-inqas darba fis-
sena għall-ilma ta’ taħt l-art u kull ħames 
snin għall-ħamrija.

Or. en

Emenda 218
Robert Sturdy

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi kriterji 
għad-determinazzjoni tal-frekwenza tal-
monitoraġġ perjodiku. 

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma naqblux li għandha tkun stabbilita frekwenza minima ta’ monitoraġġ perjodiku għax din 
tvarja ħafna skont it-tip ta’ settur u t-tip ta’ monitoraġġ li jsir.

Bit-terminu ‘monitoraġġ’ wieħed jista’ jfisser sett ta’ affarijiet differenti, minn sempliċi 
verifika u reġistrar viżwali sa teħid ta’ kampjuni dettaljat, għalhekk ma naħsbux li jkun xieraq 
li jiġu stabbiliti kriterji.
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Emenda 219
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi kriterji 
għad-determinazzjoni tal-frekwenza tal-
monitoraġġ perjodiku. 

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull Stat Membru għandu jimplimenta u jwettaq id-Direttiva. Huwa f’idejn l-Istat Membru li 
jiddetermina x’għandha tkun il-proċedura għall-monitoraġġ.

Emenda 220
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi kriterji
għad-determinazzjoni tal-frekwenza tal-
monitoraġġ perjodiku. 

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
kriterji dwar l-istima tar-riskji tal-
kontaminazzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ewwel nett, għandha ssir differenza bejn il-frekwenza tal-monitoraġġ tal-ilma ta’ taħt l-art 
u dik tal-ħamrija sabiex jiġi ffaċilitat il-monitoraġġ li jiswa anqas u li huwa aktar prattiku 
għall-ilma ta’ taħt l-art milli għall-ħamrija. 

It-tieni nett, sabiex jiġi żgurat monitoraġġ effettiv u effiċenti kemm jista’ jkun tal-ħamrija u 
tal-ilma ta’ taħt l-art, għandu jkun hemm il-possibiltà li tiġi stabbilita frekwenza fuq il-bażi 
tar-riskji ambjentali. F’dan il-każ, il-Kummissjoni għandha tiżviluppa l-kriterji neċessarji 
biex tiżgura prattika tajba.
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Emenda 221
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissuplimentawha 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 69(2).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull Stat Membru għandu jimplimenta u jwettaq id-Direttiva. Huwa f’idejn l-Istat Membru li 
jiddetermina x’għandha tkun il-proċedura għall-monitoraġġ.

Emenda 222
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi kriterji 
għad-determinazzjoni tal-frekwenza tal-
monitoraġġ perjodiku. 

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
kriterji għad-determinazzjoni tal-frekwenza 
tal-moniterjar perjodiku. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-monitoraġġ tal-ħamrija u tal-ilma ta’ taħt l-art isir tal-anqas darba kull tnax-il xahar 
jippermetti li t-tniġġis jiġi osservat f’waqtu sabiex jitnaqqsu kemm il-ħsara kif ukoll l-ispejjeż 
eventwali tar-rimedju. Ir-riżultati tal-monitoraġġ għandhom jiġu inklużi fir-rapport annwali
tal-operatur, u għandhom jitpoġġew ukoll fir-reġistru pubbliku. Sabiex ikun hemm 
kundizzjonijiet armonizzati  madwar l-UE kollha, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
kriterji għall-frekwenza minima.
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Emenda 223
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jiġu adottati regoli li jorbtu, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw approċċ 
integrat u jiġi żgurat livell għoli ta' 
protezzjoni għall-ambjent kollu kemm hu 
ekwivalenti għal dak li jista’ jinkiseb 
b’kundizzjonijiet ta’ permess individwali.

1. Meta jiġu adottati regoli li jorbtu, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw approċċ 
integrat u jiġi żgurat livell għoli ta' saħħet 
il-bniedem u ta' protezzjoni għall-ambjent 
kollu kemm hu ekwivalenti għal dak li 
jista’ jinkiseb b’kundizzjonijiet ta’ permess 
individwali.

Or. pl

Emenda 224
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-Kummissjoni tadotta dokument ta’
referenza BAR ġdid jew aġġornat, l-Istati 
Membri għandhom, fi żmien erba’ snin 
mill-pubblikazzjoni, fejn meħtieġ, 
jikkunsidraw mill-ġdid u jaġġornaw ir-
regoli ġenerali li jorbtu għall-
istallazzjonijiet ikkonċernati.

Meta l-Kummissjoni tippubblika dokument 
ta’ referenza BAT ġdid jew aġġornat, l-
Istati Membri għandhom, fi żmien erba’
snin mill-pubblikazzjoni, fejn meħtieġ, 
jikkunsidraw mill-ġdid u jaġġornaw ir-
regoli ġenerali li jorbtu għall-
istallazzjonijiet ikkonċernati, waqt li jqisu 
ċ-ċikli ta’ investiment. Għalhekk, ir-regoli 
ġenerali li jorbtu għall-istallazzjonijiet 
eżistenti għall-attivitajiet industrijali kif 
imsemmi fl-Anness I, paragrafu 6.6, 
għandhom ikunu riveduti u aġġornati fi 
żmien 15-il sena.

Or. en
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Emenda 225
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-Kummissjoni tadotta dokument ta’
referenza BAR ġdid jew aġġornat, l-Istati 
Membri għandhom, fi żmien erba’ snin 
mill-pubblikazzjoni, fejn meħtieġ, 
jikkunsidraw mill-ġdid u jaġġornaw ir-
regoli ġenerali li jorbtu għall-
istallazzjonijiet ikkonċernati.

Meta l-Kummissjoni tippubblika dokument 
ta’ referenza BAT ġdid jew aġġornat, l-
Istati Membri għandhom, fi żmien erba’ 
snin mill-pubblikazzjoni, fejn meħtieġ, 
jikkunsidraw mill-ġdid u jaġġornaw ir-
regoli ġenerali li jorbtu għall-
istallazzjonijiet ikkonċernati, billi jitqiesu 
ċ-ċikli ta’ investiment tan-negozji.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

 Il-perjodi ta’ tranżizzjoni huma importanti. Għalhekk ir-regoli ġenerali li jorbtu għandhom 
iqisu ċ-ċikli ta’ investiment tan-negozji. 

Emenda 226
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-Kummissjoni tadotta dokument ta’
referenza BAR ġdid jew aġġornat, l-Istati 
Membri għandhom, fi żmien erba’ snin 
mill-pubblikazzjoni, fejn meħtieġ, 
jikkunsidraw mill-ġdid u jaġġornaw ir-
regoli ġenerali li jorbtu għall-
istallazzjonijiet ikkonċernati.

Meta l-Kummissjoni tadotta dokument ta’
referenza BAT ġdid jew aġġornat, l-Istati 
Membri għandhom, fi żmien erba’ snin 
mill-pubblikazzjoni, jirrevedu u 
jaġġornaw fejn meħtieġ, ir-regoli ġenerali 
li jorbtu għall-istallazzjonijiet ikkonċernati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kunsiderazzjoni mill-ġdid teħtieġ li ssir u hija prerekwiżit għall-istima tan-neċessità għall-
aġġornamenti eventwali tal-kundizzjonjiet tal-permessi, u għalhekk hemm il-ħtieġa li l-kelmiet
"fejn meħtieġ" jiċċaqalqu għal parti differenti tat-test.

Emenda 227
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-Kummissjoni tadotta dokument ta’
referenza BAR ġdid jew aġġornat, l-Istati 
Membri għandhom, fi żmien erba’ snin 
mill-pubblikazzjoni, fejn meħtieġ, 
jikkunsidraw mill-ġdid u jaġġornaw ir-
regoli ġenerali li jorbtu għall-
istallazzjonijiet ikkonċernati.

Meta l-Kummissjoni tadotta dokument ta’
referenza BAT ġdid jew aġġornat, l-Istati 
Membri għandhom, fi żmien erba’ snin 
mill-pubblikazzjoni, fejn meħtieġ, 
jikkunsidraw mill-ġdid u jaġġornaw ir-
regoli ġenerali li jorbtu għall-
istallazzjonijiet ġodda kkonċernati.

Or. fi

Emenda 228
Riitta Myller

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 a
Valur limitu tal-emissjonijiet fil-Komunità
1. Il-Kunsill se jadotta, fuq proposta tal-
Kummissjoni, f’konformità mal-
proċedura stipulata fit-Trattat, valuri 
limitu tal-emissjonijiet:
għal kategoriji ta’ stallazzjonijiet 
imsemmija fl-Anness I, minbarra postijiet 
ta’ radam imsemmija f’punti 5.1 u 5.4 tal-
Anness, u
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għal sustanzi inkwinanti msemmija fl-
Anness III li għalihom ġiet identifikata l-
ħtieġa ta’ azzjoni Komunitarja, b’mod 
partikolari fuq il-bażi tal-iskambju tal-
informazzjoni msemmi fl-Artikolu 16.
2. Fejn ma jeżistu l-ebda valuri limitu tal-
emissjonijiet Komunitarji stabbiliti fl-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, valuri 
limitu tal-emissjonijiet adegwati 
f’konformità mad-Direttivi msemmija fl-
Anness II u valuri limitu stabbiliti 
f’leġiżlazzjoni Komunitarja oħra se 
japplikaw għal stallazzjonijiet imsemmija 
fl-Anness I bħala valuri limitu minimi 
skont din id-Direttiva.
Il-Kunsill se jadotta, fuq proposta tal-
Kummissjoni, f’konformità mal-
proċedura stabbilita fit-Trattat, 
dispożizzjonijiet tekniċi li japplikaw għal 
postijiet ta’ radam kif imsemmija fl-
Anness I, punti 5.1 u 5.4, iżda mingħajr 
preġudizzju għall-applikazzjoni tar-
rekwiżiti ta’ din id-Direttiva.

Or. fi

Emenda 229
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-livell nazzjonali massimu tal-
emissjonijiet, speċifikat skont id-Direttiva
2001/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2001 dwar il-
livelli nazzjonali massimi tal-emissjonijiet 
ta’ ċerti inkwinanti atmosferiċi1, jeħtieġ 
kundizzjonjiet aktar stretti minn dawk li 
jistgħu jinkisbu mill-użu tal-aħjar tekniki 
disponibbli jew il-ħtiġijiet l-oħra  ta’ din 
id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu 
jirrikjedu miżuri addizzjonali mill-
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istallazzjonijiet. Għandhom jitqiesu l-
ispejjeż u l-benefiċċji ta’ dawn il-miżuri 
meta mqabbla ma’ miżuri differenti 
f’sorsi ta’ emissjonijiet oħra minbarra 
dawk l-istallazzjonijiet.
_______
1 ĠU L 309, 27.11.2001, p. 22

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rabta bejn id-Direttiva IPPC u d-direttivi b‘miri ambjentali bħad-Direttiva NEC u d-
Direttiva dwar il-Ħabitat għandha tiġi ċċarata: fejn ikunu meħtieġa kundizzjonijiet aktar 
stretti minn dawk li jistgħu jinkisbu mill-aħjar tekniki disponibbli, l-Istati  Membri jistgħu 
jeħtieġu tnaqqis aktar ristrett fl-emissjonijiet mill-istallazzjonijiet. Din id-dispożizzjoni hija 
meħtieġa għax l-aħjar tekniki disponibbli jnaqqsu l-emissjonijiet, iżda mhumiex garanzija 
biex jinkisbu l-miri tal-emissjonijiet. 

Emenda 230
Marcello Vernola

Proposta għal direttiva
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtorità kompetenti ssegwi jew tkun 
infurmata bl-aħjar tekniċi disponibbli u bil-
pubblikazzjoni ta’ kwalunkwe dokument 
ta’ referenza BAT ġdid jew aġġornat.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtorità kompetenti ssegwi jew tkun 
infurmata bl-aħjar tekniki disponibbli u bil-
pubblikazzjoni ta’ kwalunkwe dokument 
ta’ referenza BAT ġdid jew aġġornat; il-
pubbliku kkonċernat għandu jkun 
infurmat ukoll.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha titnieda kampanja ta’ komunikazzjoni.
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Emenda 231
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-awtorità
kompetenti perjodikament tikkunsidra mill-
ġdid il-kundizzjonijiet kollha tal-permess 
u, fejn meħtieġ, biex jiżguraw konformità 
ma’ din id-Direttiva, jaġġornaw dawk il-
kundizzjonijiet.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-awtorità
kompetenti perjodikament, u tal-anqas 
kull għaxar snin, tikkunsidra mill-ġdid il-
kundizzjonijiet kollha tal-permess u, fejn 
meħtieġ, biex jiżguraw konformità ma’ din 
id-Direttiva, jaġġornaw dawk il-
kundizzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-kunsiderazzjoni mill-ġdid, wara l-pubblikazzjoni ta’ dokument BAT ġdid jew 
rivedut, għandha tiġi introdotta skeda fissa madwar l-UE kollha għall-kunsiderazzjoni
perjodika mill-ġdid partikolarment sabiex jiġu evitati distorsjonijiet fil-kompetizzjoni. 

L-emenda għal Artikolu 22, paragrafu 1 hija ammissibbli skont ir-Regola 80a ROP minħabba 
r-rabta mill-qrib, rigward frekwenza minima madwar l-UE kollha biex jiġi determinat iż-
żmien meta l-permess jiġi kkunsidrat mill-ġdid, mat-test propost ta’ paragrafu 3.

Emenda 232
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-Kummissjoni tadotta dokument 
ta’ referenza BAR ġdid jew aġġornat, l-
Istati Membri għandhom, fi żmien erba’ 
snin mill-pubblikazzjoni, jiżguraw li l-
awtorità kompetenti, fejn meħtieġ, 
tikkunsidra mill-ġdid u taġġorna l-
kundizzjonijiet tal-permess għall-
istallazzjonijiet ikkonċernati.

imħassar
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L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għal kwalunkwe deroga mogħtija skont l-
Artikolu 16(3).

Or. fi

Emenda 233
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-Kummissjoni tadotta dokument 
ta’ referenza BAR ġdid jew aġġornat, l-
Istati Membri għandhom, fi żmien erba’
snin mill-pubblikazzjoni, jiżguraw li l-
awtorità kompetenti, fejn meħtieġ, 
tikkunsidra mill-ġdid u taġġorna l-
kundizzjonijiet tal-permess għall-
istallazzjonijiet ikkonċernati.

3. Meta l-Kummissjoni tippubblika 
dokument ta’ referenza BAT ġdid jew 
aġġornat, l-Istati Membri għandhom, fi 
żmien erba’ snin mill-pubblikazzjoni, 
jiżguraw li l-awtorità kompetenti, fejn 
meħtieġ, tikkunsidra mill-ġdid u taġġorna 
l-kundizzjonijiet tal-permess għall-
istallazzjonijiet ikkonċernati fid-data tal-
iskadenza fiżika għall-permess għall-
kunsiderazzjoni perjodika mill-ġdid u l-
aġġornament tal-awtorizzazzjoni, waqt li 
tqis, f’każijiet individwali, iċ-ċikli ta’
investiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija mmirata biex jiġi garantit li l-awtorizzazzjonijiet mhux se jkunu 
soġġetti għall-modifiki li jitfgħuhom lura  kull meta jseħħ aġġornament ta’ Dokumenti ta’
Referenza BAT. Dan jagħti lill-operaturi l-istabbiltà neċessarja sabiex iwettqu l-attività 
tagħhom mingħajr spejjeż bla bżonn u modifiki kontinwi. Skont il-leġiżlazzjoni attwali hija 
prevista wkoll reviżjoni perjodika tal-awtorizzazzjonijiet li jingħataw (fl-Italja, kull 5 snin). 
B’hekk wara t-tmiem fiżiku ta’ awtorizzazzjoni, għandu jiġi applikat BAT ġdid.
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Emenda 234
Jan Mulder

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-Kummissjoni tadotta dokument 
ta’ referenza BAR ġdid jew aġġornat, l-
Istati Membri għandhom, fi żmien erba’
snin mill-pubblikazzjoni, jiżguraw li l-
awtorità kompetenti, fejn meħtieġ, 
tikkunsidra mill-ġdid u taġġorna l-
kundizzjonijiet tal-permess għall-
istallazzjonijiet ikkonċernati.

3. Meta l-Kummissjoni tippubblika 
dokument ta’ referenza BAT ġdid jew 
aġġornat, l-Istati Membri għandhom, fi 
żmien erba’ snin mill-pubblikazzjoni, 
jiżguraw li l-awtorità kompetenti, fejn 
meħtieġ, tikkunsidra mill-ġdid u taġġorna 
l-kundizzjonijiet tal-permess għall-
istallazzjonijiet ikkonċernati, waqt li tqis, 
f’każijiet individwali, iċ-ċikli ta’
investiment. Għalhekk, il-kundizzjonijiet 
ta’ permess għall-istallazzjonijiet attwali 
għall-attivitajiet industrijali kif imsemmi 
fil-paragrafu 6.6 tal-Anness I, għandhom 
jitqiesu mill-ġdid u jiġu aġġornati fi żmien 
15-il sena.

Or. en

Emenda 235
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-Kummissjoni tadotta dokument 
ta’ referenza BAR ġdid jew aġġornat, l-
Istati Membri għandhom, fi żmien erba’ 
snin mill-pubblikazzjoni, jiżguraw li l-
awtorità kompetenti, fejn meħtieġ,
tikkunsidra mill-ġdid u taġġorna l-
kundizzjonijiet tal-permess għall-
istallazzjonijiet ikkonċernati.

3. Meta l-Kummissjoni tadotta dokument 
ta’ referenza BAT ġdid jew aġġornat, l-
Istati Membri għandhom, fi żmien sentejn 
mill-pubblikazzjoni, jiżguraw li l-awtorità 
kompetenti tikkunsidra mill-ġdid u 
taġġorna, fejn meħtieġ, ir-regoli ġenerali li 
jorbtu għall-istallazzjonijiet ikkonċernati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-dokumenti ta’ referenza BAT huma r-riżultat ta’ proċess twil u ladarba jiġu deċiżi jridu 
jiġu applikati fil-prattika mill-aktar fis. L-iskadenza ta’ żmien jeħtieġ li tapplika għall-
kunsiderazzjoni mill-ġdid u għall-aġġornament minn awtorità kompetenti.

Emenda 236
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-Kummissjoni tadotta dokument 
ta’ referenza BAR ġdid jew aġġornat, l-
Istati Membri għandhom, fi żmien erba’ 
snin mill-pubblikazzjoni, jiżguraw li l-
awtorità kompetenti, fejn meħtieġ, 
tikkunsidra mill-ġdid u taġġorna l-
kundizzjonijiet tal-permess għall-
istallazzjonijiet ikkonċernati.

3. Meta l-Kummissjoni tippubblika 
dokument ta’ referenza BAT ġdid jew 
aġġornat, l-Istati Membri għandhom, billi 
jqisu ċ-ċikli ta’ investiment, jiżguraw li l-
awtorità kompetenti, fejn meħtieġ, 
tikkunsidra mill-ġdid u taġġorna l-
kundizzjonijiet tal-permess għall-
istallazzjonijiet ikkonċernati.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Jekk m’hemmx il-ħtieġa li wieħed iqis, għal kull każ, jekk il-kambjamenti jkunux kompetenti 
jew le maċ-ċiklu tal-investiment, hekk kif propost minn Krahmer fl-Emenda 27, jista’ jkun 
possibbli li tittieħed deċiżjoni ġenerali għan-negozji kollha f’sitwazzjoni partikolari, 
pereżempju għall-istallazzjonijiet eżistenti, sew jekk ikunu u sew jekk ma jkunux kompetenti 
maċ-ċiklu tal-investiment. Dan se jkun ta’ benefiċċju biss għall-operaturi tan-negozju iżda se 
jnaqqas ukoll l-ispejjeż tal-awtoritajiet lokali, ladarba dawn se jkollhom jistmaw kull każ 
b’mod separat. 

Emenda 237
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-Kummissjoni tadotta dokument 3. Meta l-Kummissjoni tadotta dokument 
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ta’ referenza BAR ġdid jew aġġornat, l-
Istati Membri għandhom, fi żmien erba’
snin mill-pubblikazzjoni, jiżguraw li l-
awtorità kompetenti, fejn meħtieġ, 
tikkunsidra mill-ġdid u taġġorna l-
kundizzjonijiet tal-permess għall-
istallazzjonijiet ikkonċernati.

ta’ referenza BAT ġdid jew aġġornat, l-
Istati Membri għandhom, fi żmien erba’
snin mill-pubblikazzjoni, jiżguraw u 
jaġġornaw fejn meħtieġ, il-kundizzjonijiet 
tal-permess għall-istallazzjonijiet 
ikkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunsiderazzjoni mill-ġdid teħtieġ li ssir u hija prerekwiżit għall-istima tan-neċessità għall-
aġġornamenti eventwali tal-GBR, u għalhekk hemm il-ħtieġa li l-kelmiet “fejn meħtieġ” 
jiċċaqlaqu għal parti differenti tat-test.

Emenda 238
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-Kummissjoni tadotta dokument 
ta’ referenza BAR ġdid jew aġġornat, l-
Istati Membri għandhom, fi żmien erba’
snin mill-pubblikazzjoni, jiżguraw li l-
awtorità kompetenti, fejn meħtieġ, 
tikkunsidra mill-ġdid u taġġorna l-
kundizzjonijiet tal-permess għall-
istallazzjonijiet ikkonċernati.

3. Meta l-Kummissjoni tadotta dokument 
ta’ referenza BAT ġdid jew aġġornat, l-
Istati Membri għandhom, fi żmien sentejn
mill-pubblikazzjoni, jikkunsidraw mill-
ġdid u jaġġornaw fejn meħtieġ, il-
kundizzjonijiet tal-permess għall-
istallazzjonijiet ikkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-BREFs jirriflettu l-kunċett dinamiku ta’ riżultat tekniku li normalment jintlaħaq qbil dwaru 
wara proċess ta’ 5 snin bejn l-esperti tekniċi mill-Istati Membri: din il-bidla teknoloġika 
dinamika, għandha, fejn meħtieġ, tiġi rikoxxuta, ikkunsidrata mill-ġdid u aġġornata wara 
sentejn mill-pubblikazzjoni tal-BREF, sabiex jiġi żgurat li tinżamm l-enerġija għall-
innovazzjoni ambjentali.
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Emenda 239
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-Kummissjoni tadotta dokument 
ta’ referenza BAR ġdid jew aġġornat, l-
Istati Membri għandhom, fi żmien erba’
snin mill-pubblikazzjoni, jiżguraw li l-
awtorità kompetenti, fejn meħtieġ, 
tikkunsidra mill-ġdid u taġġorna l-
kundizzjonijiet tal-permess għall-
istallazzjonijiet ikkonċernati.

3. Meta l-Kummissjoni tadotta dokument 
ta’ referenza BAT ġdid jew aġġornat, l-
Istati Membri għandhom, fi żmien perjodu 
xieraq ta’ żmien wara l-pubblikazzjoni, 
jiżguraw li l-awtorità kompetenti, fejn 
meħtieġ, tikkunsidra mill-ġdid u taġġorna 
l-kundizzjonijiet tal-permess għall-
istallazzjonijiet ikkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara l-adozzjoni jew reviżjoni ta’ dokument BREF, għandha tingħata aktar flessibiltà lill-
Istati Membri biex jiddeterminaw iż-żmien biex issir il-kunsiderazzjoni mill-ġdid (pereżempju 
biex jitqiesu ċ-ċikli ta’ investiment). Din l-emenda għandha titqies flimkien mal-Emenda 5 li
tipproponi skeda ta’ żmien fissa madwar l-UE kollha għall-kunsiderazzjoni perjodika mill-
ġdid. Dan jiżgura frekwenza minima għall-kunsiderazzjoni mill-ġdid. 

Emenda 240
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għal kwalunkwe deroga mogħtija skont l-
Artikolu 16(3).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dokumenti ta’ referenza BAT huma r-riżultat ta’ proċess twil u ladarba jiġu deċiżi jridu 
jiġu applikati fil-prattika mill-aktar fis. L-iskadenza ta’ żmien teħtieġ li tapplika għall-
kunsiderazzjoni mill-ġdid u għall-aġġornament minn awtorità kompetenti.
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Emenda 241
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għal kwalunkwe deroga mogħtija skont l-
Artikolu 16(3).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-BREFs jirriflettu l-kunċett dinamiku ta’ riżultat tekniku li normalment jintlaħaq qbil dwaru 
wara proċess ta’ 5 snin bejn l-esperti tekniċi mill-Istati Membri: din il-bidla teknoloġika 
dinamika, għandha, fejn meħtieġ, tiġi rikoxxuta, ikkunsidrata mill-ġdid u aġġornata wara 
sentejn mill-pubblikazzjoni tal-BREF, sabiex jiġi żgurat li tinżamm l-enerġija għall-
innovazzjoni ambjentali.

Emenda 242
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
għal kwalunkwe deroga mogħtija skont l-
Artikolu 16(3).

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
wkoll għal kwalunkwe deroga mogħtija
skont l-Artikolu 16(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara l-adozzjoni jew reviżjoni ta’ dokument BREF, għandha tingħata aktar flessibiltà lill-
Istati Membri biex jiddeterminaw iż-żmien biex issir il-kunsiderazzjoni mill-ġdid (pereżempju 
biex jitqiesu ċ-ċikli ta’ investiment). Din l-emenda għandha titqies flimkien mal-Emenda 5 li 
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tipproponi skeda ta’ żmien fissa madwar l-UE kollha għall-kunsiderazzjoni perjodika mill-
ġdid. Dan jiżgura frekwenza minima għall-kunsiderazzjoni mill-ġdid.

Emenda 243
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 4 – ittra b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) żviluppi fl-aħjar tekniki disponibbli 
jippermettu t-tnaqqis sinifikanti tal-
emissjonijiet,

(b) żviluppi fl-aħjar tekniki disponibbli 
jippermettu t-tnaqqis sinifikanti tal-
emissjonijiet mingħajr ma jkun hemm 
spejjeż mhux raġonevoli,

Or. fi

Emenda 244
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 4 – ittra d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) meta jkun meħtieġ li jkun hemm 
konformità mad-Direttiva 2001/81/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
livelli nazzjonali massimi tal-emissjonijiet 
ta’ ċerti inkwinanti atmosferiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Probabbilment, f’ħafna Stati Membri, il-miri tal-kwalità tal-arja stabbiliti fid-Direttiva NEC 
ma jinkisbux, għalhekk l-awtoritajiet kompetenti għandhom, fejn meħtieġ, jaġġornaw il-
permessi tal-istallazzjonijiet ikkonċernati sabiex jiżguraw li jissodisfaw il-livelli massimi
stipulati fid-Direttiva NEC.



PE412.187v01-00 50/77 AM\742069MT.doc

MT

Emenda 245
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 23 imħassar

Għeluq u rijabilitazzjoni tas-sit
1. Bla ħsara għad-Direttiva 2004/35/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta’April 2004 dwar ir-responsabbiltà
ambjentali f’dak li għandu x’jaqsam mal-
prevenzjoni u r-rimedju għal danni 
ambjentali1 u d-Direttiva 20../../KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
tistabbilixxi qafas għall-ħarsien tal-
ħamrija u li temenda d-Direttiva 
2004/35/KE2 l-awtorità kompetenti 
għandha tiżgura li l-kundizzjonijiet tal-
permess imposti biex jiżguraw l-
osservanza tal-prinċipju stipulat fil-punt 
(8) tal-Artikolu 12 jiġu implimentati mal-
waqfien definittiv tal-attivitajiet.
2. Meta l-attività tinvolvi l-użu, il-
produzzjoni jew ir-rilaxx ta’ sustanzi 
perikolużi fir-rigward tal-possibbiltà ta’
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma 
tal-pjan fuq is-sit tal-istallazzjoni, l-
operatur għandu jħejji rapport ta’ bażi 
qabel ma jibda jħaddem stallazzjoni jew 
qabel ma permess għal stallazzjoni jkun 
ġej aġġornat. Dan ir-rapport għandu jkun 
fih l-informazzjoni kwantifikata meħtieġa 
sabiex jiġi ddeterminat l-istat inzijali tal-
ħamrija u l-ilma tal-pjan.
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
kriterji dwar il-kontenut tar-rapport ta’
bażi.
Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissuplimentawha 

                                               
1 ĠU L 143, 30.4.2004, p. 56.
2 ĠU L
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għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 69(2).
3. Mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet, l-
operatur għandu jivvaluta l-istat tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma 
tal-pjan minn sustanzi perikolużi. Meta l-
istallazzjoni tkun ikkawżat tniġġis minn 
sustanzi perikolużi tal-ħamrija u tal-ilma 
tal-pjan meta mqabbel mal-qagħda inizjali 
stabbilita fir-rapport ta’ bażi msemmi fil-
paragrafu 2, l-operatur għandu 
jirrijabilita s-sit u jreġġgħu lura għall-
istat inzjali.
4. Meta l-operatur mhuwiex meħtieġ iħejji 
rapport ta’ bażi msemmi fil-paragrafu 2, 
l-operatur għandu jieħu l-miżuri l-
meħtieġa wara l-waqfien definittiv tal-
attivitajiet sabiex jiżgura li s-sit ma joffrix 
riksju sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem 
u l-ambjent.
________
1 ĠU L 143, 30.4.2004, p. 56.
2 ĠU L

Or. en

Emenda 246
Marcello Vernola

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għad-Direttiva 2004/35/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 
ta’ April 2004 dwar ir-responsabbiltà
ambjentali f’dak li għandu x’jaqsam mal-
prevenzjoni u r-rimedju għal danni 
ambjentali u d-Direttiva 20../../KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
tistabbilixxi qafas għall-ħarsien tal-ħamrija 
u li temenda d-Direttiva 2004/35/KE l-
awtorità kompetenti għandha tiżgura li l-

1. Bla ħsara għad-Direttiva 2004/35/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 
ta’April 2004 dwar ir-responsabiltà
ambjentali f’dak li għandu x’jaqsam mal-
prevenzjoni u r-rimedju għal danni 
ambjentali, għad-Direttiva 2006/118/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Diċembru 2006 dwar il-protezzjoni 
tal-ilma ta’ taħt l-art kontra t-tniġġis u d-
deterjorament1, għad-Direttiva tal-
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kundizzjonijiet tal-permess imposti biex 
jiżguraw l-osservanza tal-prinċipju stipulat 
fil-punt (8) tal-Artikolu 12 jiġu 
implimentati mal-waqfien definittiv tal-
attivitajiet.

Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
ħarsien tal-ambjent permezz tal-liġi 
kriminali2 u għad-Direttiva 20../../KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
tistabbilixxi qafas għall-ħarsien tal-ħamrija 
u li temenda d-Direttiva 2004/35/KE l-
awtorità kompetenti għandha tiżgura li l-
kundizzjonijiet tal-permess imposti biex 
jiżguraw l-osservanza tal-prinċipju stipulat 
fil-punt (8) tal-Artikolu 12 jiġu 
implimentati mal-waqfien definittiv tal-
attivitajiet.

________
1 ĠU L 372, 27.12.2006, p. 19.
2 ĠU L

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-kwistjoni kkonċernata, għandha titqies il-leġiżlazzjoni Komunitarja.

Emenda 247
Vittorio Prodi

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-attività tinvolvi l-użu, il-
produzzjoni jew ir-rilaxx ta’ sustanzi 
perikolużi fir-rigward tal-possibbiltà ta’
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-
pjan fuq is-sit tal-istallazzjoni, l-operatur 
għandu jħejji rapport ta’ bażi qabel ma 
jibda jħaddem stallazzjoni jew qabel ma 
permess għal stallazzjoni jkun ġej 
aġġornat. Dan ir-rapport għandu jkun fih l-
informazzjoni kwantifikata meħtieġa 
sabiex jiġi ddeterminat l-istat inzijali tal-
ħamrija u l-ilma tal-pjan.
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
kriterji dwar il-kontenut tar-rapport ta’

2. Meta l-attività tinvolvi l-użu, il-
produzzjoni jew ir-rilaxx ta’ sustanzi 
perikolużi fir-rigward tal-possibiltà ta’
kontaminazzjoni sinifikanti tal-ħamrija u 
tal-ilma ta’ taħt l-art fuq is-sit tal-
istallazzjoni, l-operatur għandu jħejji 
rapport ta’ bażi qabel ma jibda jħaddem 
stallazzjoni jew qabel ma permess għal 
stallazzjoni jkun ġej aġġornat. Dan ir-
rapport għandu jkun fih l-informazzjoni 
kwantifikata meħtieġa sabiex jiġi 
ddeterminat l-istat inizjali tal-ħamrija u tal-
ilma ta’ taħt l-art.
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
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bażi.
Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissuplimentawha għandhom 
ikunu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 69(2).

kriterji ġenerali dwar il-kontenut tar-
rapport ta’ bażi.
Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissuplimentawha għandhom 
ikunu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 69(2).

Or. en

Emenda 248
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-attività tinvolvi l-użu, il-
produzzjoni jew ir-rilaxx ta’ sustanzi 
perikolużi fir-rigward tal-possibbiltà ta’
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-
pjan fuq is-sit tal-istallazzjoni, l-operatur 
għandu jħejji rapport ta’ bażi qabel ma 
jibda jħaddem stallazzjoni jew qabel ma 
permess għal stallazzjoni jkun ġej 
aġġornat. Dan ir-rapport għandu jkun fih l-
informazzjoni kwantifikata meħtieġa 
sabiex jiġi ddeterminat l-istat inzijali tal-
ħamrija u l-ilma tal-pjan.

2. Meta l-attività tinvolvi l-użu, il-
produzzjoni jew ir-rilaxx ta’ sustanzi 
perikolużi rilevanti fir-rigward tal-
possibiltà ta’ kontaminazzjoni tal-ħamrija 
u tal-ilma ta’ taħt l-art fuq is-sit tal-
istallazzjoni, l-operatur għandu jħejji 
rapport ta’ bażi qabel ma jibda jħaddem 
stallazzjoni jew qabel ma permess għal 
stallazzjoni jkun ġej aġġornat. Dan ir-
rapport għandu jkun fih l-informazzjoni 
kwantifikata meħtieġa sabiex jiġi 
ddeterminat l-istat inizjali tal-ħamrija u tal-
ilma ta’ taħt l-art rigward ammonti 
sinifikanti ta’ sustanzi perikolużi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi evitat li rapport ta’ bażi jkollu jkopri s-sustanzi perikolużi kollha possibbli (dan 
jista’ jkun diversi mijiet), huwa meħtieġ li l-kamp ta’ applikazzjoni tal-evalwazzjoni jiġi 
ristrett għall-kontaminazzjoni minn ammont sinifikanti ta’ sustanzi perikolużi. 
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Emenda 249
Karin Scheele

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet, l-
operatur għandu jivvaluta l-istat tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-
pjan minn sustanzi perikolużi. Meta l-
istallazzjoni tkun ikkawżat tniġġis minn 
sustanzi perikolużi tal-ħamrija u tal-ilma 
tal-pjan meta mqabbel mal-qagħda inizjali 
stabbilita fir-rapport ta' bażi msemmi fil-
paragrafu 2, l-operatur għandu jirrijabilita 
s-sit u jreġġgħu lura għall-istat inzjali.

3. Mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet, l-
operatur għandu jivvaluta l-istat tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma ta’ 
taħt l-art minn sustanzi perikolużi. Meta l-
istallazzjoni tkun ikkawżat tniġġis minn 
sustanzi perikolużi tal-ħamrija u tal-ilma 
ta’ taħt l-art, l-operatur għandu jirrijabilita 
s-sit u jħallih fi stat sodisfaċenti.

(Din l-emenda tapplika matul l-Att 
leġiżlattiv kollu. L-adozzjoni ta’ din l-
emenda se tkun teħtieġ kambjamenti 
korrispondenti f’postijiet oħra fit-test, 
pereżempju fl-Artikolu 12(8) tal-proposta 
tal-Kummissjoni).

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-objettiv tar-rijabilitazzjoni ta’ sit, sabiex wieħed ireġġa’ lura l-‘istat inizjali’ tiegħu, huwa 
problematiku, jekk il-ħamrija tkun diġà ġiet ikkontaminata qabel ma bdiet l-operazzjoni 
kummerċjali. Għalhekk, l-objettiv tar-rijabilitazzjoni għandu, fi kwalunkwe każ, ikun ukoll 
stat li jissodisfa lill-awtorità f’konformità mal-istatus quo legali.

Emenda 250
Vittorio Prodi

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet, l-
operatur għandu jivvaluta l-istat tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-
pjan minn sustanzi perikolużi. Meta l-
istallazzjoni tkun ikkawżat tniġġis minn 

3. Mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet, l-
operatur għandu jivvaluta l-istat tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma ta’
taħt l-art minn sustanzi perikolużi. Meta l-
istallazzjoni tkun ikkawżat tniġġis minn 
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sustanzi perikolużi tal-ħamrija u tal-ilma 
tal-pjan meta mqabbel mal-qagħda inizjali
stabbilita fir-rapport ta’ bażi msemmi fil-
paragrafu 2, l-operatur għandu jirrijabilita 
s-sit u jreġġgħu lura għall-istat inzjali.

sustanzi perikolużi tal-ħamrija u tal-ilma 
ta’ taħt l-art meta mqabbel mal-qagħda 
inizjali stabbilita fir-rapport ta’ bażi 
msemmi fil-paragrafu 2, l-operatur għandu 
jirrijabilita s-sit u jreġġgħu lura għall-istat 
inizjali sabiex jevita kwalunkwe riskju 
għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

Or. en

Emenda 251
Marcello Vernola

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet, l-
operatur għandu jivvaluta l-istat tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-
pjan minn sustanzi perikolużi. Meta l-
istallazzjoni tkun ikkawżat tniġġis minn 
sustanzi perikolużi tal-ħamrija u tal-ilma 
tal-pjan meta mqabbel mal-qagħda inizjali 
stabbilita fir-rapport ta’ bażi msemmi fil-
paragrafu 2, l-operatur għandu jirrijabilita 
s-sit u jreġġgħu lura għall-istat inzjali.

3. Mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet, l-
operatur għandu jivvaluta l-istat tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma ta’
taħt l-art minn sustanzi perikolużi. Meta l-
istallazzjoni tkun ikkawżat tniġġis minn 
sustanzi perikolużi tal-ħamrija u tal-ilma 
ta’ taħt l-art meta mqabbel mal-qagħda 
inizjali stabbilita fir-rapport ta’ bażi 
msemmi fil-paragrafu 2, l-operatur għandu 
jirrijabilita s-sit u jreġġgħu lura għal dak l-
istat. Jekk le, għandu jirrimedja l-ħsara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sentenza "stat inizjali" twassal għal interpretazzjoni ħażina. Għandha titqies il-
leġiżlazzjoni Komunitarja dwar ir-responsabiltà ambjentali.
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Emenda 252
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet, l-
operatur għandu jivvaluta l-istat tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-
pjan minn sustanzi perikolużi. Meta l-
istallazzjoni tkun ikkawżat tniġġis minn 
sustanzi perikolużi tal-ħamrija u tal-ilma 
tal-pjan meta mqabbel mal-qagħda inizjali 
stabbilita fir-rapport ta’ bażi msemmi fil-
paragrafu 2, l-operatur għandu jirrijabilita 
s-sit u jreġġgħu lura għall-istat inzjali.

3. Mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet, l-
operatur għandu jivvaluta l-istat tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma ta’
taħt l-art minn sustanzi perikolużi. Meta l-
istallazzjoni tkun ikkawżat tniġġis li jista’
jitkejjel minn sustanzi perikolużi tal-
ħamrija u tal-ilma ta’ taħt l-art meta 
mqabbel mal-qagħda inizjali stabbilita fir-
rapport ta’ bażi msemmi fil-paragrafu 2, l-
operatur għandu jirrijabilita s-sit u 
jreġġgħu lura għall-istat inizjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li d-dispożizzjoni tiġi ċċarata sabiex issir aktar prattikabbli u infurzabbli.

Emenda 253
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet, l-
operatur għandu jivvaluta l-istat tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-
pjan minn sustanzi perikolużi. Meta l-
istallazzjoni tkun ikkawżat tniġġis minn 
sustanzi perikolużi tal-ħamrija u tal-ilma 
tal-pjan meta mqabbel mal-qagħda inizjali 
stabbilita fir-rapport ta' bażi msemmi fil-
paragrafu 2, l-operatur għandu jirrijabilita 
s-sit u jreġġgħu lura għall-istat inzjali.

3. Mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet, l-
operatur għandu jivvaluta l-istat tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma ta’ 
taħt l-art minn sustanzi perikolużi 
rilevanti. Meta l-istallazzjoni tkun 
ikkawżat tniġġis minn sustanzi perikolużi 
rilevanti tal-ħamrija u tal-ilma ta’ taħt l-art
meta mqabbel mal-qagħda inizjali 
stabbilita fir-rapport ta' bażi msemmi fil-
paragrafu 2, l-operatur għandu jirrijabilita 
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s-sit u jreġġgħu lura għall-istat inizjali.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda tal-Artikolu 3(15). Id-definizzjoni ta’ ‘sustanzi perikolużi’ u r-rabta tar-rapport 
ta’ bażi mal-preżenza ta’ tali sustanzi twassal għal kamp ta’ applikazzjoni pjuttost wiesa’. 
Restrizzjoni neċessarja fil-kamp ta’ applikazzjoni tista’ titwettaq billi tiżdied il-kelma 
'rilevanti'.

Emenda 254
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 24 imħassar
Ir-rappurtar dwar il-konformità

Ir-rapport dwar il-konformità msemmi fil-
punt (1) tal-Artikolu 8 għandu jinkludi 
tqabbil tal-operat tal-istallazzjoni, inkluż 
il-livell tal-emissjonijiet, u l-aħjar tekniki 
disponibbli kif deskritti fid-dokumenti ta’
referenza BAT.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-benefiċċji ambjentali li jirriżultaw minn dan il-paragrafu huma minimi minħabba li l-
permessi nfushom iridu jkunu konsistenti mal-BAT. Madankollu, l-inklużjoni tal-miżura se 
twassal għal żieda fil-piż amministrattiv.
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Emenda 255
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rappurtar dwar il-konformità Ir-rappurtar dwar il-BAT

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Skont il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali, l-għan tal-Artikolu 24 huwa li jinforma lill-
operatur dwar il-BAT. Ladarba dan l-Artikolu m’għandux x’jaqsam mal-konformità mal-
kundizzjonijiet, huwa propost li r-referenza għal Artikolu 8 titħassar. Sabiex ikun hemm iżjed 
enfasi dwar il-filosofija li wieħed għandu jipprova jintroduċi titjib possibbli, huwa propost li 
‘miżuri possibbli għat-tnaqqis tal-emissjonijiet’ tiġi miżjuda.

Emenda 256
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport dwar il-konformità msemmi fil-
punt (1) tal-Artikolu 8 għandu jinkludi 
tqabbil tal-operat tal-istallazzjoni, inkluż il-
livell tal-emissjonijiet, u l-aħjar tekniki 
disponibbli kif deskritti fid-dokumenti ta' 
referenza BAT.

Darba fis-sena, l-operatur għandu jħejji 
rapport dwar l-applikazzjoni tal-BAT. 
Dan ir-rapport għandu jinkludi tqabbil tal-
operat tal-istallazzjoni, inkluż il-livell tal-
emissjonijiet, miżuri possibbli għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet u l-aħjar tekniki 
disponibbli kif deskritti fid-dokumenti ta' 
referenza BAT.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

 Skont il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali, l-għan tal-Artikolu 24 huwa li jinforma lill-
operatur dwar il-BAT. Ladarba dan l-Artikolu m’għandux x’jaqsam mal-konformità mal-
kundizzjonijiet, huwa propost li r-referenza għal Artikolu 8 titħassar. Sabiex ikun hemm iżjed 
enfasi dwar il-filosofija li wieħed għandu jipprova jintroduċi titjib possibbli, huwa propost li 
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‘miżuri possibbli għat-tnaqqis tal-emissjonijiet’ tiġi miżjuda.

Emenda 257
Marcello Vernola, Elisabetta Gardini, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport dwar il-konformità msemmi fil-
punt (1) tal-Artikolu 8 għandu jinkludi 
tqabbil tal-operat tal-istallazzjoni, inkluż
il-livell tal-emissjonijiet, u l-aħjar tekniki 
disponibbli kif deskritti fid-dokumenti ta’
referenza BAT.

Ir-rapport dwar il-konformità msemmi fil-
punt (1) tal-Artikolu 8 għandu jinkludi 
tqabbil tal-livell tal-emissjonijiet u l-livelli 
tal-emissjonijiet assoċjati mal-aħjar 
tekniki disponibbli kif deskritti fid-
dokumenti ta’ referenza BAT.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-punt fokali tal-paragun ikun fuq il-livelli tal-emissjonijiet, dan għandu jnaqqas il-
piżijiet fuq l-operaturi.

Emenda 258
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport dwar il-konformità msemmi fil-
punt (1) tal-Artikolu 8 għandu jinkludi 
tqabbil tal-operat tal-istallazzjoni, inkluż il-
livell tal-emissjonijiet, u l-aħjar tekniki 
disponibbli kif deskritti fid-dokumenti ta’
referenza BAT.

Ir-rapport dwar il-konformità msemmi fil-
punt (1) tal-Artikolu 8 għandu jinkludi 
tqabbil tal-operat tal-istallazzjoni, inkluż il-
livell tal-emissjonijiet, u l-aħjar tekniki 
disponibbli kif deskritti fid-dokumenti ta’
referenza BAT. Ir-rapport għandu jkun 
disponibbli fuq l-Internet mill-aktar fis.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-pubbliku u l-NGOs għandu jkollhom aċċess faċli għall-informazzjoni meħtieġa permezz tal-
Internet.

Emenda 259
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport dwar il-konformità msemmi fil-
punt (1) tal-Artikolu 8 għandu jinkludi 
tqabbil tal-operat tal-istallazzjoni, inkluż il-
livell tal-emissjonijiet, u l-aħjar tekniki 
disponibbli kif deskritti fid-dokumenti ta’
referenza BAT.

Ir-rapport dwar il-konformità msemmi fil-
punt (1) tal-Artikolu 8 għandu jinkludi 
tqabbil tal-operat tal-istallazzjoni, inkluż il-
livell tal-emissjonijiet, u l-aħjar tekniki 
disponibbli kif deskritti fid-dokumenti ta’
referenza BAT. Ir-rapporti kollha 
għandhom isiru pubbliċi fuq bażi 
permanenti u għandhom ikunu 
disponibbli online. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-NGOs, kemm lokali kif ukoll nazzjonali, u l-pubbliku kkonċernat li 
jinkludi ċittadini li jaħdmu ħinijiet normali tal-uffiċċji u li jkollhom aċċess limitat għar-
reġistri pubbliċi, ikollhom l-għodda neċessarja u l-aċċess online għall-informazzjoni sabiex 
jipprovdu appoġġ siewi lill-awtoritajiet kompetenti fl-istima tal-konformità u jgħinu fil-
prevenzjoni ta’ riskji usa’ għas-saħħa u għall-ambjent permezz ta’ twissjiet bikrin.

Emenda 260
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom iwaqqfu 
sistema ta’ spezzjonijiet tal-

1. L-Istati Membri għandhom iwaqqfu 
sistema ta’ spezzjonijiet tal-
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istallazzjonijiet. Dik is-sistema għandha 
tinkludi spezzjonijiet fuq is-sit.

istallazzjonijiet. Dik is-sistema għandha 
tinkludi spezzjonijiet fuq is-sit, li jinkludu 
tal-anqas 3 spezzjonijiet fis-sena li jkunu 
mingħajr ordni u mhux ta’ rutina . L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li 
għadd suffiċjenti ta’ persuni tas-sengħa 
jkunu disponibbli biex iwettqu dawn l-
ispezzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta’ regoli armonizzati sabiex l-awtoritajiet kompetenti iwettqu spezzjonijiet wassal 
għal diskrepanzi kbar madwar l-UE kollha fid-dawl tal-frekwenza tal-ispezzjonijiet, l-
intensità, u l-kwalità u l-azzjonijiet ta’ infuzar li jirriżultaw. L-ispezzjonijiet għandhom ikunu
mingħajr ordni sabiex ikun garantit li l-operatur ma jadattax metodi tal-operat tal-impjant 
skont id-dati tal-ispezzjonijiet li jkunu magħrufa minn qabel.

Emenda 261
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom iwaqqfu 
sistema ta’ spezzjonijiet tal-
istallazzjonijiet. Dik is-sistema għandha 
tinkludi spezzjonijiet fuq is-sit.

1. L-Istati Membri għandhom iwaqqfu 
sistema ta’ spezzjonijiet tal-
istallazzjonijiet. Dik is-sistema għandha 
tinkludi spezzjonijiet fuq is-sit, li jinkludu 
tal-anqas 3 spezzjonijiet fis-sena li jkunu 
mingħajr ordni u mhux ta’ rutina . L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li 
għadd suffiċjenti ta’ persuni tas-sengħa 
jkunu disponibbli biex iwettqu dawn l-
ispezzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata evalwazzjoni bikrija u ta’ min joqgħod fuqha, għandhom jiġu stabbiliti l-
frekwenzi minimi bħala prekawzjoni: l-ispezzjonijiet għandhom ikunu mingħajr ordni sabiex 
jiġi garantit li l-operatur ma jadattax metodi ta’ operat tal-impjant skont id-dati tal-
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ispezzjonijiet li jkunu magħrufa minn qabel. L-awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu 
dawn l-ispezzjonijiet b’esperti tas-sengħa. L-ispejjeż biex tinbena l-kapaċità meħtieġa 
għandhom jitħallsu mill-operaturi.

Emenda 262
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-istallazzjonijiet kollha huma koperti 
minn pjan ta’ spezzjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni bħalissa qiegħda twettaq konsultazzjoni dwar l-ispezzjoni tal-istallazzjonijiet 
mill-Istati Membri biex tevalwa jekk għandux ikun hemm rekwiżiti li jorbtu għal tali 
spezzjonijiet. Mhuwiex ċar għalfejn il-Kummissjoni tipproponi rekwiżiti li jorbtu qabel ma 
joħroġ ir-riżultat tal-konsultazzjoni.

Emenda 263
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull pjan ta’ spezzjoni għandu jinkludi 
dan li ġej:

imħassar

(a) valutazzjoni ġenerali ta’ kwistjonijiet 
ambjentali sinifikanti rilevanti;
(b) iż-żona ġeografika koperta mill-pjan 
ta’ spezzjoni;
(c) reġistru tal-istallazzjonijiet koperti 
mill-pjan ta’ spezzjoni u stima ġenerali 
tal-istat tal-konformità tagħhom mar-
rekwiżiti ta’ din id-Direttiva;
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(d) dispożizzjonijiet għar-reviżjoni tagħha;
(e) sommarju tal-programmi għall-
ispezzjonijiet ta’ rutina in segwitu għall-
paragrafu 5;
(f) proċeduri għal spezzjonijiet mhux ta’
rutina in segwitu għall-paragrafu 6;
(g) fejn meħtieġ, dispożizzjonijiet dwar il-
kooperazzjoni bejn awtoritajiet ta’
spezzjoni differenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni bħalissa qiegħda twettaq konsultazzjoni dwar l-ispezzjoni tal-istallazzjonijiet 
mill-Istati Membri biex tevalwa jekk għandux ikun hemm rekwiżiti li jorbtu għal tali 
spezzjonijiet. Mhuwiex ċar għalfejn il-Kummissjoni tipproponi rekwiżiti li jorbtu qabel ma 
joħroġ ir-riżultat tal-konsultazzjoni.

Emenda 264
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull pjan ta’ spezzjoni għandu jinkludi 
dan li ġej:

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-ispezzjonijiet jitwettqu skont ir-
Rakkomandazzjoni 2001/331/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’
April 2001 li tipprovdi kriterji  minimi 
għall-ispezzjonjiet ambjentali fl-Istati 
Membri1.

(a) valutazzjoni ġenerali ta’ kwistjonijiet 
ambjentali sinifikanti rilevanti;
(b) iż-żona ġeografika koperta mill-pjan 
ta’ spezzjoni;
(c) reġistru tal-istallazzjonijiet koperti 
mill-pjan ta’ spezzjoni u stima ġenerali 
tal-istat tal-konformità tagħhom mar-
rekwiżiti ta’ din id-Direttiva;
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(d) dispożizzjonijiet għar-reviżjoni tagħha;
(e) sommarju tal-programmi għall-
ispezzjonijiet ta’ rutina in segwitu għall-
paragrafu 5;
(f) proċeduri għal spezzjonijiet mhux ta’
rutina in segwitu għall-paragrafu 6;
(g) fejn meħtieġ, dispożizzjonijiet dwar il-
kooperazzjoni bejn awtoritajiet ta’
spezzjoni differenti.

1 ĠU L 118, 4.4.2001, p. 41-46.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Se jkun essenzjali li jkun hemm infurzar strett biex jitwettqu l-objettivi ambjentali tad-
Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali. Madankollu, ir-rekwiżiti proposti għal sistema ta’
spezzjoni (l-Artikolu 25) mhumiex prattikabbli. Jammontaw għal rekwiżiti ta’ spezzjoni li 
jorbtu u li jiġu qabel id-diversi rekwiżiti ta’ spezzjoni li huma stabbiliti diġà fid-Direttiva ta’
Seveso, ir-Regolament dwar il-Ġarr tal-Iskart u l-RMCEI. Ir-rekwiżiti ta’ spezzjoni 
għandhom ikunu bbażati fuq strument wieħed, preferibbilment l-RMCEI, biex jiżguraw li fil-
prattika jkunu fattibbli.

Emenda 265
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Skont il-pjani ta’ spezzjoni, l-awtorità 
kompetenti għandha regolarment tfassal 
programmi ta’ spezzjoni, li jiddeterminaw 
il-frekwenza taż-żjarat fuq is-siti għal tipi 
differenti ta’ stallazzjoni.

imħassar

Dawn il-programmi għandhom jinkludu 
mill-inqas żjara waħda fuq is-sit kull 
tnax-il xahar, għal kull stallazzjoni, ħlief 
jekk dawk il-programmi jkunu bbażati fuq 
stima sistematika tar-riskji ambjentali tal-
istallazzjonijiet partikolari kkonċernati.
Il-Kummissjoni se tistabbilixxi kriterji 
dwar l-istima tar-riskji ambjentali. 
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Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissuplimentawha 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 69(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Se jkun essenzjali li jkun hemm infurzar strett biex jitwettqu l-objettivi ambjentali tad-
Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali. Madankollu, ir-rekwiżiti proposti għal sistema ta’
spezzjoni (l-Artikolu 25) mhumiex prattikabbli. Jammontaw għal rekwiżiti ta’ spezzjoni li 
jorbtu u li jiġu qabel id-diversi rekwiżiti ta’ spezzjoni li huma stabbiliti diġà fid-Direttiva ta’
Seveso, ir-Regolament dwar il-Ġarr tal-Iskart u l-RMCEI. Ir-rekwiżiti ta’ spezzjoni 
għandhom ikunu bbażati fuq strument wieħed, preferibbilment l-RMCEI, biex jiżguraw li fil-
prattika jkunu fattibbli.

Emenda 266
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-programmi għandhom jinkludu 
mill-inqas żjara waħda fuq is-sit kull tnax-
il xahar, għal kull stallazzjoni, ħlief jekk 
dawk il-programmi jkunu bbażati fuq 
stima sistematika tar-riskji ambjentali tal-
istallazzjonijiet partikolari kkonċernati.

Dawn il-programmi għandhom jinkludu 
mill-inqas żjara waħda fuq is-sit sa mhux 
aktar tard minn kull sitta u tletin xahar, 
għal kull stallazzjoni, speċjalment għal 
stallazzjonijiet li għandhom riskji 
ambjentali kbar, il-programmi għandhom 
jinkludu mill-inqas żjara waħda fuq is-sit 
kull tnax-il xahar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni bħalissa qiegħda twettaq konsultazzjoni dwar l-ispezzjoni tal-istallazzjonijiet 
mill-Istati Membri biex tevalwa jekk għandux ikun hemm rekwiżiti li jorbtu għal tali 
spezzjonijiet. Mhuwiex ċar għalfejn il-Kummissjoni tipproponi rekwiżiti li jorbtu qabel ma 
joħroġ ir-riżultat tal-konsultazzjoni.
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Emenda 267
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-programmi għandhom jinkludu 
mill-inqas żjara waħda fuq is-sit kull tnax-
il xahar, għal kull stallazzjoni, ħlief jekk 
dawk il-programmi jkunu bbażati fuq 
stima sistematika tar-riskji ambjentali tal-
istallazzjonijiet partikolari kkonċernati.

Dawn il-programmi għandhom jinkludu 
mill-inqas żjara waħda fuq is-sit sa mhux 
aktar tard minn kull sitta u tletin xahar, 
għal kull stallazzjoni, speċjalment għal 
stallazzjonijiet li għandhom riskji 
ambjentali kbar, il-programmi għandhom 
jinkludu mill-inqas żjara waħda fuq is-sit 
kull tnax-il xahar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-frekwenza tal-ispezzjonijiet għandha tkun proporzjonata skont ir-riskji ambjentali.

Emenda 268
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-programmi għandhom jinkludu 
mill-inqas żjara waħda fuq is-sit kull tnax-
il xahar, għal kull stallazzjoni, ħlief jekk 
dawk il-programmi jkunu bbażati fuq stima 
sistematika tar-riskji ambjentali tal-
istallazzjonijiet partikolari kkonċernati.

Dawn il-programmi għandhom jinkludu 
mill-inqas 3 żjarat mingħajr ordni fuq is-
sit kull tnax-il xahar, għal kull stallazzjoni. 
Jekk dawk il-programmi jkunu bbażati fuq 
stima sistematika tar-riskji ambjentali tal-
istallazzjonijiet partikolari kkonċernati, il-
frekwenza taż-żjarat fuq il-post tista’ 
titnaqqas għal minimu ta’ darba fis-sena.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-medja attwali tal-frekwenza fl-Istati Membri kollha diġà hija ta’ darba fis-sena. 
Madankollu, il-frekwenza ta’ dawn l-ispezzjonijiet tista’ titnaqqas skont kriterji definiti tajjeb 
ħafna bħall-impatti ambjentali potenzjali u l-immaniġġjar tal-ambjent (EMAS) li jridu jiġu 
definiti minn qabel b’mod oġġettiv.

Emenda 269
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-programmi għandhom jinkludu 
mill-inqas żjara waħda fuq is-sit kull tnax-
il xahar, għal kull stallazzjoni, ħlief jekk 
dawk il-programmi jkunu bbażati fuq stima 
sistematika tar-riskji ambjentali tal-
istallazzjonijiet partikolari kkonċernati.

Dawn il-programmi għandhom jinkludu 
mill-inqas 3 żjarat mingħajr ordni fuq is-
sit kull tnax-il xahar, għal kull stallazzjoni. 
Jekk dawk il-programmi jkunu bbażati fuq 
stima sistematika tar-riskji ambjentali tal-
istallazzjonijiet partikolari kkonċernati il-
frekwenza taż-żjarat fuq il-post jistgħu 
jitnaqqsu għal minimu ta’ darba fis-sena.

Or. en

Emenda 270
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-programmi għandhom jinkludu 
mill-inqas żjara waħda fuq is-sit kull tnax-
il xahar, għal kull stallazzjoni, ħlief jekk 
dawk il-programmi jkunu bbażati fuq stima 
sistematika tar-riskji ambjentali tal-
istallazzjonijiet partikolari kkonċernati.

Dawn il-programmi għandhom jinkludu 
mill-inqas żjara waħda mingħajr ordni fuq 
is-sit kull tnax-il xahar, għal kull 
stallazzjoni, ħlief jekk dawk il-programmi 
jkunu bbażati fuq stima sistematika tar-
riskji ambjentali tal-istallazzjonijiet 
partikolari kkonċernati. Din il-frekwenza 
għandha tiżdied għal żjara waħda 
mingħajr ordni fuq il-post kull erba’ xhur 
f’każ li jkun hemm ksur tal-
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kundizzjonijiet tal-permess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istallazzjonijiet għandhom jiġu vverifikati mingħajr ordni biex jiġi żgurat li hemm 
konformità. F’każ ta’ ksur tal-kundizzjonijiet tal-permess, għandu jkun meħtieġ li jsiru aktar 
żjarat mingħajr ordni.

Emenda 271
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-programmi għandhom jinkludu 
mill-inqas żjara waħda fuq is-sit kull tnax-
il xahar, għal kull stallazzjoni, ħlief jekk 
dawk il-programmi jkunu bbażati fuq stima 
sistematika tar-riskji ambjentali tal-
istallazzjonijiet partikolari kkonċernati.

Dawn il-programmi għandhom jinkludu 
mill-inqas żjara waħda fuq is-sit kull tnax-
il xahar, għal kull stallazzjoni, ħlief jekk 
dawk il-programmi jkunu bbażati fuq stima 
sistematika ta’ impatt potenzjali fuq l-
ambjent tal-istallazzjonijiet partikolari 
kkonċernati.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Jista’ jkun li l-adozzjoni tal-kriterji tal-istima tar-riskji ambjentali tieħu ż-żmien, b’tali mod li 
sadattant ikun hemm il-ħtieġa li ssir żjara waħda fis-sena għal kull stallazzjoni. L-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jħejju programmi ta’ spezzjoni kif jidhrilhom li hu l-aħjar, fejn
jiddeterminaw il-frekwenza ta’ żjarat fuq is-sit.

Emenda 272
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni se tistabbilixxi kriterji imħassar
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dwar l-istima tar-riskji ambjentali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni bħalissa qiegħda twettaq konsultazzjoni dwar l-ispezzjoni tal-istallazzjonijiet 
mill-Istati Membri biex tevalwa jekk għandux ikun hemm rekwiżiti li jorbtu għal tali 
spezzjonijiet. Mhuwiex ċar għalfejn il-Kummissjoni tipproponi rekwiżiti li jorbtu qabel ma
joħroġ ir-riżultat tal-konsultazzjoni.

Emenda 273
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni se tistabbilixxi kriterji 
dwar l-istima tar-riskji ambjentali.

Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi kriterji 
dwar l-istima tal-impatti potenzjali fuq l-
ambjent.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Jista’ jkun li l-adozzjoni tal-kriterji tal-istima tar-riskji ambjentali tieħu ż-żmien, b’tali mod li 
sadattant ikun hemm il-ħtieġa li ssir żjara waħda fis-sena għal kull stallazzjoni. L-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jħejju programmi ta’ spezzjoni kif jidhrilhom li hu l-aħjar, fejn
jiddeterminaw il-frekwenza ta’ żjarat fuq is-sit.

Emenda 274
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk il-miżuri maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissuplimentawha 
għandhom ikunu adottati skont il-

imħassar
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proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 69(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni bħalissa qiegħda twettaq konsultazzjoni dwar l-ispezzjoni tal-istallazzjonijiet 
mill-Istati Membri biex tevalwa jekk għandux ikun hemm rekwiżiti li jorbtu għal tali 
spezzjonijiet. Mhuwiex ċar għalfejn il-Kummissjoni tipproponi rekwiżiti li jorbtu qabel ma 
joħroġ ir-riżultat tal-konsultazzjoni.

Emenda 275
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Spezzjonijiet ta’ rutina għandhom 
ikunu suffiċjenti għall-eżami tal-firxa 
sħiħa tal-effetti ambjentali rilevanti mill-
istallazzjoni kkonċernata.

imħassar

L-ispezzjonijiet ta’ rutina għandhom 
jiżguraw li l-operatur jikkonforma mal-
kundizzjonijiet tal-permess.
L-ispezzjonijiet ta’ rutina għandhom ukoll 
iservu biex jivvalutaw l-effettività tar-
rekwiżiti tal-permess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Se jkun essenzjali li jkun hemm infurzar strett biex jitwettqu l-objettivi ambjentali tad-
Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali. Madankollu, ir-rekwiżiti proposti għal sistema ta’
spezzjoni (l-Artikolu 25) mhumiex prattikabbli. Jammontaw għal rekwiżiti ta’ spezzjoni li 
jorbtu u li jiġu qabel id-diversi rekwiżiti ta’ spezzjoni li huma stabbiliti diġà fid-Direttiva ta’
Seveso, ir-Regolament dwar il-Ġarr tal-Iskart u l-RMCEI. Ir-rekwiżiti ta’ spezzjoni 
għandhom ikunu bbażati fuq strument wieħed, preferibbilment l-RMCEI, biex jiżguraw li fil-
prattika jkunu fattibbli.



AM\742069MT.doc 71/77 PE412.187v01-00

MT

Emenda 276
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Spezzjonijiet mhux ta’ rutina għandhom 
jitwettqu bies jiġu investigati malajr kemm 
jista’ jkun ilmenti ambjentali serji, 
aċċidenti ambjentali serji, inċidenti u 
ġrajjiet ta’ nuqqas ta’ konformità u, fejn 
xieraq, qabel il-ħruġ, il-kunsiderazzjoni 
mill-ġdid jew l-aġġornament ta’ permess.

6. Spezzjonijiet mhux ta’ rutina u 
mingħajr ordni għandhom jitwettqu biex
jiġu investigati malajr kemm jista’ jkun 
lmenti ambjentali, aċċidenti ambjentali, 
inċidenti u ġrajjiet ta’ nuqqas ta’
konformità u, fejn japplika, qabel il-ħruġ, 
il-kunsiderazzjoni mill-ġdid jew l-
aġġornament ta’ permess.

Or. en

Emenda 277
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Spezzjonijiet mhux ta’ rutina għandhom 
jitwettqu bies jiġu investigati malajr kemm 
jista’ jkun ilmenti ambjentali serji, 
aċċidenti ambjentali serji, inċidenti u 
ġrajjiet ta’ nuqqas ta’ konformità u, fejn 
xieraq, qabel il-ħruġ, il-kunsiderazzjoni 
mill-ġdid jew l-aġġornament ta’ permess.

6. Spezzjonijiet mhux ta’ rutina għandhom 
jitwettqu biex jiġu investigati malajr kemm 
jista’ jkun lmenti ambjentali serji, aċċidenti 
ambjentali serji, inċidenti u ġrajjiet ta’
nuqqas ta’ konformità jew fatti li 
jaffettwaw serjament saħħet il-bniedem, u 
fejn xieraq, qabel il-ħruġ, il-
kunsiderazzjoni mill-ġdid jew l-
aġġornament ta’ permess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fejn ikun magħruf li l-imġiba industrijali tkun qiegħda taffettwa saħħet il-bniedem b’mod 
negattiv, l-awtorità kompetenti għandu jkollha d-dritt li tinvestiga.
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Emenda 278
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Spezzjonijiet mhux ta’ rutina għandhom 
jitwettqu bies jiġu investigati malajr kemm 
jista’ jkun ilmenti ambjentali serji, 
aċċidenti ambjentali serji, inċidenti u 
ġrajjiet ta’ nuqqas ta’ konformità u, fejn 
xieraq, qabel il-ħruġ, il-kunsiderazzjoni 
mill-ġdid jew l-aġġornament ta’ permess.

6. Spezzjonijiet mhux ta’ rutina għandhom 
jitwettqu biex jiġu investigati malajr kemm 
jista’ jkun lmenti ambjentali kwalifikati, 
aċċidenti ambjentali serji, inċidenti u 
ġrajjiet ta’ nuqqas ta’ konformità u, fejn 
xieraq, qabel il-ħruġ, il-kunsiderazzjoni 
mill-ġdid jew l-aġġornament ta’ permess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’każ ta’ lmenti kontinwi, l-awtoritajiet għandhom iwettqu spezzjonijiet.

Emenda 279
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Spezzjonijiet mhux ta’ rutina 
għandhom jitwettqu bies jiġu investigati 
malajr kemm jista’ jkun ilmenti 
ambjentali serji, aċċidenti ambjentali 
serji, inċidenti u ġrajjiet ta’ nuqqas ta’
konformità u, fejn xieraq, qabel il-ħruġ, 
il-kunsiderazzjoni mill-ġdid jew l-
aġġornament ta’ permess.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Se jkun essenzjali li jkun hemm infurzar strett biex jitwettqu l-objettivi ambjentali tad-
Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali. Madankollu, ir-rekwiżiti proposti għal sistema ta’
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spezzjoni (l-Artikolu 25) mhumiex prattikabbli. Jammontaw għal rekwiżiti ta’ spezzjoni li 
jorbtu u li jiġu qabel id-diversi rekwiżiti ta’ spezzjoni li huma stabbiliti diġà fid-Direttiva ta’
Seveso, ir-Regolament dwar il-Ġarr tal-Iskart u l-RMCEI. Ir-rekwiżiti ta’ spezzjoni 
għandhom ikunu bbażati fuq strument wieħed, preferibbilment l-RMCEI, biex jiżguraw li fil-
prattika jkunu fattibbli.

Emenda 280
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Spezzjonijiet mhux ta’ rutina għandhom 
jitwettqu bies jiġu investigati malajr kemm 
jista’ jkun ilmenti ambjentali serji, 
aċċidenti ambjentali serji, inċidenti u 
ġrajjiet ta’ nuqqas ta’ konformità u, fejn 
xieraq, qabel il-ħruġ, il-kunsiderazzjoni 
mill-ġdid jew l-aġġornament ta’ permess.

6. Spezzjonijiet mhux ta’ rutina għandhom 
jitwettqu biex jiġu investigati malajr kemm 
jista’ jkun lmenti ambjentali serji, aċċidenti 
ambjentali serji, inċidenti u ġrajjiet ta’
nuqqas ta’ konformità jew fatti li 
jaffettwaw serjament saħħet il-bniedem u, 
fejn xieraq, qabel il-ħruġ, il-
kunsiderazzjoni mill-ġdid jew l-
aġġornament ta’ permess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni bħalissa qiegħda twettaq konsultazzjoni dwar l-ispezzjoni tal-istallazzjonijiet 
mill-Istati Membri biex tevalwa jekk għandux ikun hemm rekwiżiti li jorbtu għal tali 
spezzjonijiet. Mhuwiex ċar għalfejn il-Kummissjoni tipproponi rekwiżiti li jorbtu qabel ma 
joħroġ ir-riżultat tal-konsultazzjoni.

Emenda 281
Marcello Vernola

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Meta jwettqu spezzjoni mhux ta’
rutina, l-operaturi jistgħu jkunu meħtieġa 
mill-awtoritajiet kompetenti li jipprovdu 
kwalunkwe informazzjoni sabiex 



PE412.187v01-00 74/77 AM\742069MT.doc

MT

jinvestigaw il-kontenut ta’ aċċident, 
inċident, jew l-okkorrenza ta’ nuqqas ta’
konformità, li tinkludi l-istatistika dwar 
is-saħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu vverifikati l-effetti ta’ attività industrijali illegali fuq saħħet il-
bniedem.

Emenda 282
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport għandu jkun notifikat lill-
operatur ikkonċernat u jkun pubblikament 
disponibbli fi żmien xahrejn wara li ssir l-
ispezzjoni.

Ir-rapport għandu jkun notifikat lill-
operatur ikkonċernat u jkun pubblikament 
aċċessibbli fuq l-Internet u fi żmien 
xahrejn wara li ssir l-ispezzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pubbliku u l-NGOs għandu jkollhom aċċess faċli għall-informazzjoni meħtieġa permezz tal-
Internet.

Emenda 283
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport għandu jkun notifikat lill-
operatur ikkonċernat u jkun pubblikament 
disponibbli fi żmien xahrejn wara li ssir l-

Ir-rapport għandu jkun notifikat lill-
operatur ikkonċernat fi żmien xahrejn wara 
li ssir l-ispezzjoni. Ir-rapport, l-
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ispezzjoni. osservazzjonijiet tal-operatur dwar ir-
rapport tal-ispezzjoni u sommarju tal-pjan
ta’ azzjoni korrettiv u preventiv tal-
operatur, se jiġu ppubblikati sa mhux 
aktar minn tnax-il xahar wara li tkun 
saret l-ispezzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ikun xieraq li jiġu stabbiliti arranġamenti li jwasslu għall-progress u li jkunu jistgħu jiġu 
spjegati lill-pubbliku. Sabiex dan iseħħ, tkun idea tajba jekk ir-rapport ta’ spezzjoni jiġi 
ppubblikat biss fil-mument meta l-operatur ikollu l-possibiltà li jħejji pjan ta’ azzjoni korrettiv 
u preventiv, filwaqt li jqis l-osservazzjonijiet fir-rapport ta’ spezzjoni. Għal dan tkun 
meħtieġa skadenza tal-aġġustament (suġġeriment – mhux aktar minn 12-il xahar).
Inċidentalment, l-osservazzjonijiet tal-operatur dwar ir-rapport ta’ spezzjoni xorta waħda 
għandhom jiġu ppubblikati biex jingħata trattatament ġust.

Emenda 284
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Wara kull spezzjoni ta’ rutina u mhux 
ta’ rutina, l-awtorità kompetenti għandha 
tħejji rapport li jiddeskrivi s-sejbiet fir-
rigward tal-konformità tal-istallazzjoni 
mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva u l-
konklużjonijiet dwar jekk hijiex meħtieġa 
aktar azzjoni.

imħassar

Ir-rapport għandu jkun notifikat lill-
operatur ikkonċernat u jkun 
pubblikament disponibbli fi żmien 
xahrejn wara li ssir l-ispezzjoni.
L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li 
l-azzjonijiet meħtieġa identifikati fir-
rapport jittieħdu fi żmien perjodu 
raġonevoli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Se jkun essenzjali li jkun hemm infurzar strett biex jitwettqu l-objettivi ambjentali tad-
Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali. Madankollu, ir-rekwiżiti proposti għal sistema ta’
spezzjoni (l-Artikolu 25) mhumiex prattikabbli. Jammontaw għal rekwiżiti ta’ spezzjoni li 
jorbtu u li jiġu qabel id-diversi rekwiżiti ta’ spezzjoni li huma stabbiliti diġà fid-Direttiva ta’
Seveso, ir-Regolament dwar il-Ġarr tal-Iskart u l-RMCEI. Ir-rekwiżiti ta’ spezzjoni 
għandhom ikunu bbażati fuq strument wieħed, preferibbilment l-RMCEI, biex jiżguraw li fil-
prattika jkunu fattibbli.

Emenda 285
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Wara kull spezzjoni ta’ rutina u mhux 
ta’ rutina, l-awtorità kompetenti għandha 
tħejji rapport li jiddeskrivi s-sejbiet fir-
rigward tal-konformità tal-istallazzjoni 
mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva u l-
konklużjonijiet dwar jekk hijiex meħtieġa 
aktar azzjoni.

imħassar

Ir-rapport għandu jkun notifikat lill-
operatur ikkonċernat u jkun 
pubblikament disponibbli fi żmien 
xahrejn wara li ssir l-ispezzjoni.
L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li 
l-azzjonijiet meħtieġa identifikati fir-
rapport jittieħdu fi żmien perjodu 
raġonevoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni bħalissa qiegħda twettaq konsultazzjoni dwar l-ispezzjoni tal-istallazzjonijiet 
mill-Istati Membri biex tevalwa jekk għandux ikun hemm rekwiżiti li jorbtu għal tali 
spezzjonijiet. Mhuwiex ċar għalfejn il-Kummissjoni tipproponi rekwiżiti li jorbtu qabel ma 
joħroġ ir-riżultat tal-konsultazzjoni.
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