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Emenda 59
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Premessa 2 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-konformità mal-valuri ta’ limitu 
tal-emissjonijiet kif mogħtija f’din id-
Direttiva għandha tiġi meqjusa bħala 
kundizzjoni meħtieġa – għalkemm mhix 
biżżejjed – biex jintlaħqu l-objettivi għall-
prevenzjoni u t-tnaqqis tat-tniġġis, u biex 
l-ambjent, l-ilma, l-arja, il-ħamrija u l-
pubbliku jiġu mħarsa kemm jista’ jkun. 
Sabiex jintlaħqu dawn l-objettivi, jaf ikun 
meħtieġ li jiġu stabbiliti valuri ta’ limitu 
aktar stretti għas-sustanzi inkwinanti 
koperti minn din id-Direttiva, valuri ta’ 
emissjonijiet għal sustanzi u komponenti 
ambjentali oħra, kif ukoll kundizzjonijiet  
oħra xierqa.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Wieħed għandu jinnota li l-użu tal-BAT huwa mezz kif jinkisbu l-objettivi speċifiċi tad-
direttiva; u għalhekk l-imponiment ta’ limiti għandu jiġi meqjus bħala rekwiżit minimu 
ġenerali li fih innifsu ma jikkostitwix l-aħjar possibbiltà, u lanqas huwa biżżejjed biex 
jagħmel tajjeb għat-tnaqqis meħtieġ fit-tniġġis, fl-esponiment ambjentali u fl-effetti relatati 
mas-saħħa, tkun xi tkun il-qagħda ambjentali.

Emenda 60
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Diversi modi ta’ kontroll ta’ l-
emissjonijiet fl-ajru, fl-ilma u fil-ħamrija

(3) Diversi modi ta’ kontroll ta’ l-
emissjonijiet fl-ajru, fl-ilma u fl-art
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separatament jistgħu jħajru ċ-ċaqliq tat-
tniġġis bejn id-diversi mezzi ambjentali 
pjuttost milli jiġi protett l-ambjent kollu 
kemm hu. Jixraq għalhekk li jiġi pprovdut 
approċċ integrat għall-prevenzjoni u l-
kontroll ta’ l-emissjonijiet fl-arja, l-ilma 
jew il-ħamrija, għall-immaniġġjar ta’ l-
iskart, l-użu effiċjenti ta’ l-enerġija u l-
prevenzjoni ta’ l-inċidenti.

separatament jistgħu jħajru ċ-ċaqliq tat-
tniġġis bejn id-diversi mezzi ambjentali 
pjuttost milli jiġi protett l-ambjent kollu 
kemm hu. Jixraq għalhekk li jiġi pprovdut 
approċċ integrat għall-prevenzjoni u l-
kontroll ta’ l-emissjonijiet fl-arja, l-ilma 
jew l-art, għall-immaniġġjar ta’ l-iskart, l-
użu effiċjenti ta’ l-enerġija u l-prevenzjoni 
ta’ l-inċidenti.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 1 tal-proposta jirreferi għal 'art' minflok għal 'ħamrija' – li tfisser ħamrija + blat.

L-emissjonijiet tas-CO2 flimkien mal-fwar, fil-ġebla tal-ġir jew fid-dolomit, jipproduċu 
karstifikazzjoni - id-dħul ta’ aċidu tal-karbonju dgħajjef fil-ħamrija jew fil-wiċċ tal-blat. Dan 
jista’ jwassal għal taħsir antropoġenika ta’ forom tal-wiċċ tal-art. 

Emenda 61
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex jiġu ggarantiti l-prevenzjoni u l-
kontroll tat-tniġġis, kull stallazzjoni 
għandha topera biss jekk ikollha permess 
jew fil-każ ta’ ċerti stallazzjonijiet u 
attivitajiet tuża solventi organiċi, biss jekk 
ikollha permess jew jekk tkun irreġistrata.

(5) Sabiex jiġu ggarantiti l-prevenzjoni u l-
kontroll tat-tniġġis, kull stallazzjoni 
għandha topera biss jekk ikollha permess 
jew fil-każ ta’ ċerti stallazzjonijiet u 
attivitajiet tuża solventi organiċi, biss jekk 
ikollha permess jew jekk tkun irreġistrata. 
Għandu jitnaqqas l-użu ġenerali tas-
solventi organiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-solventi organiċi huma sors ta’ tniġġis, u produzzjoni sostenibbli għandha tibbaża fuq 
tekniki li ma fihomx solvent jew li huma magħmulin mill-ilma.
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Emenda 62
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex tiġi evitata r-regolamentazzjoni 
doppja, il-permess ta’ stallazzjoni koperta 
mid-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-
iskambju ta’ kwoti għall-emissjoni tal-
gassijiet b’effett ta’ serra fi ħdan il-
Komunità u li temenda d-Direttiva tal-
Kunsill 96/61/KE ma għandux jinkludi 
valur limitu ta’ l-emissjonijiet għall-
emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra 
għajr jekk meħtieġ sabiex jiġi żgurat illi ma 
jiġi kkawżat l-ebda tniġġis lokali sinifikanti 
jew meta stallazzjoni tkun temporanjament 
eskluża minn dik l-iskema.

Imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Impjanti kbar ta’ kombustjoni jikkontribwixxu ħafna għall-emissjonijiet tad-diossidu tal-
karbonju u għalhekk għall-bidla fil-klima. L-ETS tipprovdi qafas utli ħafna għal tnaqqis fuq 
firxa ekonomika wiesgħa fl-emissjonijiet b’effett ta’ serra, iżda ma tipprovdix sinjal qawwi 
tal-prezzijiet biex jiġu evitati li jidħlu fis-sistema sorsi ġodda, kbar ħafna u minn punt wieħed 
ta’ diossidu tal-karbonju. Għalhekk hemm il-ħtieġa li jiġu inklużi dispożizzjonijiet fejn huma 
meħtieġa valuri ta’ limitu ta’ emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju għall-arja fl-IPPC għal 
stallazzjonijiet kbar ġodda.

Emenda 63
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex tiġi evitata r-regolamentazzjoni 
doppja, il-permess ta’ stallazzjoni koperta 

Imħassra
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mid-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ 
Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-
iskambju ta’ kwoti għall-emissjoni tal-
gassijiet b’effett ta’ serra fi ħdan il-
Komunità u li temenda d-Direttiva tal-
Kunsill 96/61/KE ma għandux jinkludi 
valur limitu ta’ l-emissjonijiet għall-
emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra 
għajr jekk meħtieġ sabiex jiġi żgurat illi ma 
jiġi kkawżat l-ebda tniġġis lokali sinifikanti 
jew meta stallazzjoni tkun temporanjament 
eskluża minn dik l-iskema.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva għandha tinkludi valuri ta’ limitu għas-CO2 għal impjanti kbar ta’ kombustjoni.

Emenda 64
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-permess għandu jinkludi l-miżuri 
meħtieġa kollha biex jinkiseb livell għoli 
ta’ ħarsien għall-ambjent kollu kemm hu, u 
għandu wkoll jinkludi valuri ta’ limitu tal-
emissjonijiet għal sustanzi niġġiesa, 
rekwiżiti xierqa għall-ħarsien tal-ħamrija u 
l-ilma tal-pjan kif ukoll rekwiżiti tal-
monitoraġġ. Il-kundizzjonijiet tal-permess 
għandhom jissejsu skond l-aħjar tekniki 
disponibbli.

(9) Il-permess għandu jinkludi l-miżuri 
meħtieġa kollha biex jinkiseb livell għoli 
ta’ ħarsien għas-saħħa pubblika u għall-
ambjent kollu kemm hu, u għandu wkoll 
jinkludi r-rekwiżiti għall-ħarsien tal-arja, 
inklużi l-valuri ta’ limitu tal-emissjonijiet 
għal sustanzi niġġiesa u rekwiżiti xierqa 
għall-ħarsien tal-wiċċ tal-art, tal-ħamrija u 
l-ilma tal-pjan kif ukoll rekwiżiti tal-
monitoraġġ. Il-kundizzjonijiet tal-permess 
għandhom jissejsu skond l-aħjar tekniki 
disponibbli (BAT).

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Barra mill-ambjent, is-saħħa pubblika wkoll hija prijorità għall-UE. It-tniġġis tal-arja huwa 
ta’ importanza fejn tidħol is-saħħa tal-bniedem. Saret referenza wkoll għall-ħarsien tas-saħħa 
tal-bniedem fil-Premessi 19, 22 u 23 u fl-Artikoli 3(2), 33, 41, 53 u 59 tal-proposta.

L-emissjonijiet tal-gassijiet fl-atmosfera jaffettwaw ukoll il-wiċċ tal-art u l-pajsaġġ.

Emenda 65
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-permess għandu jinkludi l-miżuri 
meħtieġa kollha biex jinkiseb livell għoli 
ta’ ħarsien għall-ambjent kollu kemm hu, u 
għandu wkoll jinkludi valuri ta’ limitu tal-
emissjonijiet għal sustanzi niġġiesa, 
rekwiżiti xierqa għall-ħarsien tal-ħamrija u 
l-ilma tal-pjan kif ukoll rekwiżiti tal-
monitoraġġ. Il-kundizzjonijiet tal-permess 
għandhom jissejsu skond l-aħjar tekniki 
disponibbli.

(9) Il-permess għandu jinkludi l-miżuri 
meħtieġa kollha biex jinkiseb livell għoli 
ta’ ħarsien għall-ambjent kollu kemm hu, u 
għandu wkoll jinkludi valuri ta’ limitu tal-
emissjonijiet għas-sustanzi niġġiesa, 
rekwiżiti xierqa għall-ħarsien tal-ħamrija u 
l-ilma tal-pjan kif ukoll rekwiżiti tal-
monitoraġġ u lista tas-sustanzi jew tal-
preparazzjonijiet perikolużi użati kif 
definit fid-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KE 
tas-27 ta’ Ġunju 1967. Il-kundizzjonijiet 
tal-permess għandhom jissejsu skond l-
aħjar tekniki disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-permess għandu jinkludi l-lista ta’ sustanzi perikoluzi użati fl-istallazzjoni konċernata 
sabiex tiżdied it-trasparenza dwar l-użu ta’ dawn is-sustanzi u jkun hemm bażi adegwata 
sabiex jiġu stipulati l-kundizzjonijiet tal-permess.
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Emenda 66
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jitqiesu ċerti ċirkostanzi 
speċifiċi, awtoritajiet kompetenti 
għandhom ikunu jistgħu jagħtu derogi li 
jippermettu lill-valuri ta’ limitu tal-
emissjonijiet biex jaqbżu l-livelli tal-
emissjonijiet assoċjati mal-aħjar tekniki 
disponibbli kif deskritt fid-dokumenti ta’ 
referenza BAT. Dawn id-derogi 
għandhom ikunu msejsa fuq kriterji 
definiti sew u m’għandhomx jaqbżu l-
valuri ta’ limitu tal-emissjonijiet stipulati 
fid-Direttiva.

(11) Sabiex jitqiesu ċerti ċirkostanzi 
speċifiċi, awtoritajiet kompetenti 
għandhom ikunu jistgħu jistabbilixxu
valuri ta’ limitu tal-emissjonijiet jew 
parametri ekwivalenti jew miżuri tekniċi li 
jirriżultaw f’livelli ta’ emissjonijiet li 
jistgħu jaqbżu l-livelli tal-emissjonijiet 
assoċjati mal-aħjar tekniki disponibbli kif 
deskritt fid-dokumenti ta’ referenza BAT..

Or. fr

Ġustifikazzjoni

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une 
valeur moyenne.

Emenda 67
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jitqiesu ċerti ċirkostanzi 
speċifiċi, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom ikunu jistgħu jagħtu derogi li 

(11) Sabiex jitqiesu ċerti ċirkostanzi 
speċifiċi, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom ikunu jistgħu jippermettu lill-
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jippermettu lill-valuri ta’ limitu tal-
emissjonijiet jaqbżu l-livelli tal-
emissjoniiet assoċjati mal-aħjar tekniki 
disponibbli kif deskritt fid-dokumenti ta’ 
referenza BAT. Dawn id-derogi 
għandhom ikunu msejsa fuq kriterji 
definiti sew u m’għandhomx jaqbżu l-
valuri ta’ limitu tal-emissjonijiet stipulati 
fid-Direttiva.

valuri ta’ limitu tal-emissjonijiet jaqbżu l-
livelli tal-emissjoniiet assoċjati mal-aħjar 
tekniki disponibbli kif deskritt fid-
dokumenti ta’ referenza BAT..

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà ta’ deroga mhijiex effettiva peress li l-proċedura, deskritta fil-każ tad-deroga, 
hija fil-fatt dak li għandu jiġri f’kull każ. L-approċċ integrat m’għandux jiddaħħal b’deroga.

Emenda 68
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jitqiesu ċerti ċirkostanzi 
speċifiċi, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom ikunu jistgħu jagħtu derogi li 
jippermettu lill-valuri ta’ limitu tal-
emissjonijiet jaqbżu l-livelli tal-
emissjoniiet assoċjati mal-aħjar tekniki 
disponibbli kif deskritt fid-dokumenti ta’ 
referenza BAT. Dawn id-derogi għandhom 
ikunu msejsa fuq kriterji definiti sew u 
m’għandhomx jaqbżu l-valuri ta’ limitu 
tal-emissjonijiet stipulati fid-Direttiva.

(11) Sabiex jitqiesu ċerti ċirkostanzi 
speċifiċi, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom ikunu jistgħu jagħtu derogi li 
jippermettu lill-valuri ta’ limitu tal-
emissjonijiet jaqbżu l-livelli tal-
emissjoniiet assoċjati mal-aħjar tekniki 
disponibbli kif deskritt fid-dokumenti ta’ 
referenza BAT. Dawn id-derogi għandhom 
ikunu msejsa fuq kriterji definiti sew u 
m’għandhomx jaqbżu l-valuri ta’ limitu tal-
emissjonijiet stipulati fid-Direttiva. M’hi 
meħtieġa l-ebda deroga biex valuri ta’ 
limitu tal-emissjonijiet jitħallew jiġu 
stabbiliti aktar fil-baxx mil-livelli tal-
emissjonijiet assoċjati mad-dokumenti ta’ 
referenza tal-BAT.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 69
Christa Klaß

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) It-tifrix ta’ demel tal-bhejjem jista’ 
jwassal għal impatti sinifikanti fuq il-
kwalità ta’ l-ambjent. Sabiex jiġu żgurati 
b’mod integrat il-prevenzjoni u l-kontroll 
ta’ dawn l-impatti, jeħtieġ li d-demel 
solidu (manure) u likwidu (slurry) 
ġġenerat minn attivitajiet koperti minn 
din id-Direttiva jitferrex mill-operatur jew 
mill-partijiet terzi bl-użu tal-aħjar tekniki 
disponibbli. Sabiex l-Istati Membri 
jingħataw il-flessibbiltà biex jilħqu dawn 
ir-rekwiżiti, l-applikazzjoni tal-aħjar 
tekniki disponibbli lill-operatur jew lill-
parti terza li qed tferrex tista’ tiġi 
speċifikata fil-permess jew f’miżuri oħra.

Imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tifrix tad-demel solidu u likwidu (slurry) tal-annimali diġà qed jiġi regolat mid-Direttiva 
tan-Nitrati.
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Emenda 70
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-operat ta’ 
stallazzjoni ma jwassalx għal 
deterjorazzjoni tal-kwalità tal-ħamrija u 
tal-ilma tal-pjan. Il-kundizzjonijiet tal-
permess għandhom għalhekk jinkludu l-
monitoraġġ tal-ħamrija u tal-ilma tal-pjan 
u l-operatur għandu jirrijabilita s-sit malli 
l-attivitajiet jintemmu għal kollox.

.

Imħassra

Or. en

Emenda 71
Vittorio Prodi

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-operat ta’ 
stallazzjoni ma jwassalx għal 
deterjorazzjoni tal-kwalità tal-ħamrija u 
tal-ilma tal-pjan. Il-kundizzjonijiet tal-
permess għandhom għalhekk jinkludu l-
monitoraġġ tal-ħamrija u tal-ilma tal-pjan 
u l-operatur għandu jirrijabilita s-sit malli 
l-attivitajiet jintemmu għal kollox.
.

(16) Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-operat ta’ 
stallazzjoni ma jwassalx għal 
deterjorazzjoni tal-kwalità tal-ħamrija u 
tal-ilma tal-pjan. Il-kundizzjonijiet tal-
permess għandhom għalhekk jinkludu l-
aspetti tal-monitoraġġ tal-ħamrija u tal-
ilma tal-pjan meħtieġa biex jintlaħaq dan 
l-għan u l-operatur għandu jirrijabilita s-sit 
malli l-attivitajiet jintemmu għal kollox.

Or. en
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Emenda 72
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-operat ta’ 
stallazzjoni ma jwassalx għal 
deterjorazzjoni tal-kwalità tal-ħamrija u 
tal-ilma tal-pjan. Il-kundizzjonijiet tal-
permess għandhom għalhekk jinkludu l-
monitoraġġ tal-ħamrija u tal-ilma tal-pjan u 
l-operatur għandu jirrijabilita s-sit malli l-
attivitajiet jintemmu għal kollox.

.

(16) Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-operat ta’ 
stallazzjoni ma jwassalx għal 
deterjorazzjoni tal-kwalità tal-ħamrija u 
tal-ilma tal-pjan. Il-kundizzjonijiet tal-
permess għandhom għalhekk jinkludu 
monitoraġġ adegwat tal-ħamrija u tal-ilma 
tal-pjan u l-operatur għandu, fejn ikun 
meħtieġ, jirrijabilita s-sit malli l-attivitajiet 
jintemmu għal kollox.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li jiġi kkjarifikat li hemm ċirkostanzi fejn mhux meħtieġ il-monitoraġġ tal-
ħamrija u tal-ilma tal-pjan u lanqas ir-rijabilitazzjoni tas-sit.

Emenda 73
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-operat ta’ 
stallazzjoni ma jwassalx għal 
deterjorazzjoni tal-kwalità tal-ħamrija u 
tal-ilma tal-pjan. Il-kundizzjonijiet tal-
permess għandhom għalhekk jinkludu l-
monitoraġġ tal-ħamrija u tal-ilma tal-pjan u 
l-operatur għandu jirrijabilita s-sit malli l-
attivitajiet jintemmu għal kollox.

(16) Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-operat ta’ 
stallazzjoni ma jwassalx għal 
deterjorazzjoni tal-kwalità tal-ħamrija u 
tal-ilma tal-pjan u tal-pajsaġġ. Il-
kundizzjonijiet tal-permess għandhom 
għalhekk jinkludu l-monitoraġġ tal-arja, 
tal-ħamrija u tal-ilma tal-pjan u l-operatur 
għandu jirrijabilita s-sit malli l-attivitajiet 
jintemmu għal kollox.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Il-ħidma tal-istallazzjonijiet, b’mod partikulari f’zoni rurali tajbin għall-agrituriżmu, jista’ 
jkollha impatt mhux biss fuq il-ħamrija u l-ilma tal-pjan, iżda wkoll, u fuq kollox, fuq il-
pajsaġġ.

Emenda 74
Marcello Vernola, Elisabetta Bardini, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex jiġu żgurati implimentazzjoni u 
infurzar effettivi ta’ din id-Direttiva, l-
operaturi għandhom regolarment 
jirrapurtaw dwar il-konformità mal-
kundizzjonijiet tal-permess lill-awtorità 
kompetenti. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-operatur u l-awtorità 
kompetenti jieħdu l-miżuri meħtieġa fil-
każ ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ din id-
Direttiva u jipprovdu għal sistema ta’ 
spezzjonijiet ambjentali.

(17) Sabiex jiġu żgurati implimentazzjoni u 
infurzar effettivi ta’ din id-Direttiva, l-
operaturi għandhom regolarment 
jirrapurtaw dwar il-konformità mal-
kundizzjonijiet tal-permess lill-awtorità 
kompetenti. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-operatur qed jikkonforma 
ma’ dawk il-kundizzjonijiet u li l-operatur 
u l-awtorità kompetenti jieħdu l-miżuri 
meħtieġa fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità 
ma’ din id-Direttiva u jipprovdu għal 
sistema ta’ spezzjonijiet ambjentali. Huwa 
f’idejn l-Istati Membri li jiddeterminaw l-
aktar skemi adegwati ta’ infurzar, inkluż 
il-mod kif għandu jkun hemm konformità 
mal-valuri ta’ limitu tal-emissjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskemi ta’ infurzar għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.
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Emenda 75
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Parteċipazzjoni pubblika effettiva fit-
teħid tad-deċiżjonijiet tgħin lill-pubbliku li 
jesprimi, u lil min jieħu d-deċiżjonijet li 
jqis, l-opinjonijiet u t-tħassib li jistgħu 
jkunu relevanti għal dawn id-deċiżjonijiet, 
biex b’hekk jiżdiedu l-kontabbiltà u t-
trasparenza tal-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet u jikkontribwixxu għall-
għarfien tal-kwistjonijiet ambjentali u l-
appoġġ għad-deċiżjonijiet meħuda. Il-
membri tal-pubbliku konċernati għandhom
ikollhom aċċess għall-ġustizzja sabiex 
jikkontribwixxu għall-ħarsien tad-dritt li 
wieħed jgħix f’ambjent li huwa xieraq 
għas-saħħa u l-benessri personali.

(18) Meta wieħed iqis id-dispożizzjonijiet 
tal-Konvenzjoni ta' Aarhus, il-
parteċipazzjoni pubblika effettiva fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet tgħin lill-pubbliku li 
jesprimi, u lil min jieħu d-deċiżjonijet li 
jqis, l-opinjonijiet u t-tħassib li jistgħu 
jkunu relevanti għal dawn id-deċiżjonijiet, 
biex b’hekk jiżdiedu l-kontabbiltà u t-
trasparenza tal-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet u jikkontribwixxu għall-
għarfien tal-kwistjonijiet ambjentali u l-
appoġġ għad-deċiżjonijiet meħuda. Il-
membri tal-pubbliku kkonċernati għandu
ikollhom aċċess għall-ġustizzja sabiex 
jikkontribwixxu għall-ħarsien tad-dritt li 
wieħed jgħix f’ambjent li huwa xieraq 
għas-saħħa u l-benessri personali.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li ssir referenza għal dokument speċifiku tal-UE, li ġie mfassal 
f’Aarhus fil-25 ta’ Ġunju 1998 u li jikkonċerna l-aċċess għall-informazzjoni, il-
parteċipazzjoni tal-pubbliku fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet 
ambjentali.

Emenda 76
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Premessa 19 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Impjanti kbar ta’ kombustjoni 
jikkontribwixxu ħafna wkoll għall-
emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju fl-
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arja bir-riżultat ta’ żieda fil-
konċentrazzjonijiet tad-diossidu tal-
karbonju fl-arja, u b’hekk tiżdied il-bidla 
fil-klima globali u jiġu kkawżati bosta 
impatti u effetti ta’ ħsara għall-bniedem u 
għas-sistemi ekoloġiċi. Dawn il-
konċentrazzjonijiet li qed jiżdiedu qed 
jersqu b’pass mgħaġġel aktar viċin, jekk 
mhux diġà qabżuhom, ta’ limiti kritiċi li 
se jwasslu għal bidla fil-klima 
sostanzjalment akbar, kif ukoll għal żieda 
fit-temperaturi medji tal-wiċċ ħafna aktar 
għolja mill-mira tal-UE ta’ anqas minn 2°
Celsius – żieda li se tagħmilha impossibbli 
għall-bniedem li jikkontrollaha jew li 
jirkupra minnha f’medda ta’ żmien 
immaġinabbli. Minkejja li l-Iskema 
Komunitarja għat-Tpartit tal-
Emissjonijiet (ETS) potenzjalment 
tipprovdi qafas utli, għalkemm bil-mod, 
għal tnaqqis fuq firxa ekonomika tal-
gassijiet b’effett ta’ serra, xorta ma 
tipprovdix sinjal tal-prezzijiet b’saħħtu 
biżżejjed biex jipprevjeni li sorsi kbar, 
ġodda u minn punt wieħed, ta’ diossidu 
tal-karbonju jidħlu jew jibqgħu fis-
sistema u b’hekk jgħollu l-prezzijiet tal-
kwoti tal-emissjonijiet tal-UE (EUA). 
Għalhekk huwa meħtieġ li jiġu inklużi 
dispożizzjonijiet li jirrikjedu valuri ta’ 
limitu tal-emissjonijiet tad-diossidu tal-
karbonju fl-arja fil-liġi Komunitarja dwar 
it-tniġġis industrijali għall-istallazzjonijiet 
b’kapaċità elettrika ta’ aktar minn 
300MW, u li maż-żmien dawn il-valuri ta’ 
limitu jiġu applikati għall-istallazzjonijiet 
eżistenti.

Or. en
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Emenda 77
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Premessa 19 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) L-implementazzjoni tal-istrateġija 
Komunitarja dwar id-diossini, il-furani, u 
l-polychlorinated biphenyls tirrikjedi r-
reviżjoni tal-mezzi ta’ espressjoni tal-
fatturi ta’ ekwivalenza għad-dibenzo-p-
dioxin u d-dibenzofurans u estensjoni fil-
qasam ta’ applikazzjoni ta’ dawn il-fatturi 
biex jiġu koperti l-polychlorinated 
biphenyls li jixbħu d-diossina.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-kalkolu tal-konċentrazzjonijiet tal-emissjonijiet tal-PCDD jew tal-PCDF għandu jibbaża 
fuq il-metodi (fatturi ta’ ekwivalenza) adottati mid-WHO u, kif propost mid-WHO, għandhom 
jinkludu l-PCBs li jixbħu d-diossina, peress li dawn,bħall-PCDDs u l-PCDFs, huma fost is-
sustanzi li l-istrateġija Komunitarja għandha l-għan li tnaqqas.

Emenda 78
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Premessa 22 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Il-koinċinerazzjoni tal-iskart -
f’impjanti mhux primarjament maħsuba 
biex jaħarqu l-iskart – m’għandhiex 
titħalla tikkawża emissjonijiet minn 
sustanzi inkwinanti f’dik il-parti tal-
volum tal-gass tal-egżost li jirriżulta minn 
din il-koinċinerazzjoni ogħla minn dawk 
permessi għall-impjanti ddedikati għall-
ħruq, u għalhekk għandha tibqa’ suġġetta 
għal limitazzjonijiet adegwati.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju li l-koinċinerazzjoni m’għandhiex twassal għal tniġġis ogħla mill-ħruq tal-iskart 
kien prinċipju ta’ bażi tad-Direttiva dwar il-Ħruq tal-Iskart 2000/76/KE. Dan għandu jibqa’ 
jinżamm hekk b’mod ċar fit-test il-ġdid.

Emenda 79
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Premessa 22 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Il-koinċinerazzjoni tal-iskart –
f’impjanti mhux primarjament maħsuba 
biex jaħarqu l-iskart – m’għandhiex 
titħalla tikkawża emissjonijiet minn 
sustanzi inkwinanti f’dik il-parti tal-
volum tal-gass tal-egżost li jirriżulta minn 
din il-koinċinerazzjoni ogħla minn dawk 
permessi għall-impjanti dedikati għall-
ħruq, u għalhekk għandha tibqa’ suġġetta 
għal limitazzjonijiet adegwati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju li l-koinċinerazzjoni m’għandhiex twassal għal tniġġis ogħla mill-ħruq tal-iskart 
kien prinċipju ta’ bażi tad-Direttiva dwar il-Ħruq tal-Iskart 2000/76/KE. (Premessa attwali
27) u m’għandhiex titneħħa mid-Direttiva riformulata.
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Emenda 80
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Premessa 22 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Il-koinċinerazzjoni tal-iskart –
f’impjanti mhux primarjament maħsuba 
biexjaħarqu l-iskart – m’għandhiex 
titħalla tikkawża emissjonijiet minn 
sustanzi inkwinanti f’dik il-parti tal-
volum tal-gass tal-egżost li jirriżulta minn 
din il-koinċinerazzjoni ogħla minn dawk 
permessi għall-impjanti dedikati għall-
ħruq, u għalhekk għandha tibqa’ suġġetta 
għal limitazzjonijiet adegwati. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija essenzjali sabiex tkun żgurata l-protezzjoni kontinwa tal-ambjent u tas-saħħa 
pubblika meta jiġi koinċinerat l-iskart. It-test tal-premessa proposta diġà jinsab fid-Direttiva 
dwar il-Ħruq tal-Iskart 2000/76/KE (Premessa Nru 27) u m’għandux jitneħħa mid-Direttiva 
riformulata.

Emenda 81
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva
Premessa 23 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Il-koinċinerazzjoni tal-iskart -
f’impjanti mhux primarjament maħsuba 
biex jaħarqu l-iskart – m’għandhiex 
titħalla tikkawża emissjonijiet minn 
sustanzi inkwinanti f’dik il-parti tal-
volum tal-gass tal-egżost li jirriżulta minn 
din il-koinċinerazzjoni ogħla minn dawk 
permessi għall-impjanti dedikati għall-
ħruq, u għalhekk għandha tibqa’ suġġetta 
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għal limitazzjonijiet adegwati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tirriproduċi l-premessa 27 tad-Direttiva 2000/76/KE dwar il-ħruq tal-
iskart, li tkopri wkoll il-koinċinerazzjoni. Il-koinċinerazzjoni għandha tiġi inkluża fil-qasam 
ta’ applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali sabiex il-protezzjoni tas-
saħħa u tal-ambjent tkun kostanti fejn qed jitwettqu ħidmiet ta’ ħruq tal-iskart. Peress li hija 
koperta minn dispożizzjonijiet oħra tad-direttiva, l-inklużjoni tagħha hawnhekk hija aktar u 
aktar ġustifikata.

Emenda 82
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-istallazzjonijiet li jipproduċu d-
dijossidu tat-titanju jistgħu jagħtu lok għal 
tniġġis sinifikanti fl-arja u l-ilma. Sabiex 
jitnaqqsu dawn l-impatti, jeħtieġ li fuq 
livell Komunitarju jkun hemm valuri limitu 
tal-emissjonijiet aktar stretti għal ċerti 
sustanzi niġġiesa.

(24) L-istallazzjonijiet li jipproduċu d-
dijossidu tat-titanju jistgħu jagħtu lok għal 
tniġġis sinifikanti fl-arja u l-ilma u jistgħu 
jkunu ta’ theddida tossikoloġika. Sabiex 
jitnaqqsu dawn l-impatti, jeħtieġ li fuq 
livell Komunitarju jkun hemm valuri limitu 
tal-emissjonijiet aktar stretti għal ċerti 
sustanzi niġġiesa.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Titanium dioxide huwa theddida tossikoloġika peress li jaġixxi bħala irritant għall-ġilda, l-
għajnejn, u l-membrani mukużi tal-passaġġ tan-nifs.
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Emenda 83
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur 
tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva u 
jiżguraw li dawn ikunu implimentati. 
Dawn il-penali għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi.

(27) B’konformità mal-prinċipju fejn 
‘min iniġġes iħallas’, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu regoli dwar il-penali 
applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet 
ta' din id-Direttiva u jiżguraw li dawn 
ikunu implimentati. Dawn il-penali 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din huwa li tiġi kkjarifikata d-dispożizzjoni u li tkun aktar faċli għall-Istati Membri 
biex jimponu sanzjonijiet legali kontra min iniġġes.

Emenda 84
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistipula regoli dwar
prevenzjoni u kontroll integrati ta' tniġġis 
li jinħoloq mill-attivitajiet industrijali . 

Din id-Direttiva tistipula regoli dwar il-
protezzjoni tas-saħħa pubblika u l-
prevenzjoni u l-kontroll integrati  ta' tniġġis 
li jinħoloq mill-attivitajiet industrijali . 

Tippreskrivi wkoll regoli  maħsuba għall-
prevenzjoni jew, meta dan ma jkunx 
prattiku, għal tnaqqis ta' emissjonijiet fl-
arja, fl-ilma u fl-art u biex ikun hemm 
prevenzjoni tal-ġenerazzjoni ta' l-iskart, 
sabiex jinkiseb livell għoli ta' protezzjoni 
ta' l-ambjent kollu kemm hu.

Tippreskrivi wkoll regoli  maħsuba għall-
prevenzjoni jew, meta dan ma jkunx 
prattiku, għal tnaqqis ta' emissjonijiet fl-
arja, fl-ilma u fl-art u biex ikun hemm 
prevenzjoni tal-ġenerazzjoni ta' l-iskart, 
sabiex jinkiseb livell għoli ta' protezzjoni 
ta' l-ambjent u s-saħħa pubblika kollha 
kemm huma.
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Or. pl

Emenda 84
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistipula regoli dwar
prevenzjoni u kontroll integrati  ta’ tniġġis 
li jinħoloq mill-attivitajiet industrijali . 

Din id-Direttiva tistipula regoli dwar il-
protezzjoni tas-saħħa pubblika u l-
prevenzjoni u l-kontroll integrati  ta’ 
tniġġis li jinħoloq mill-
attivitajiet industrijali . 

Tippreskrivi wkoll regoli maħsuba għall-
prevenzjoni jew, meta dan ma jkunx 
prattiku, għal tnaqqis ta’ emissjonijiet fl-
arja, fl-ilma u fl-art u biex ikun hemm 
prevenzjoni tal-ġenerazzjoni tal-iskart, 
sabiex jinkiseb livell għoli ta’ protezzjoni 
tal-ambjent kollu kemm hu.

Tippreskrivi wkoll regoli maħsuba għall-
prevenzjoni jew, meta dan ma jkunx 
prattiku, għal tnaqqis ta’ emissjonijiet fl-
arja, fl-ilma u fl-art u biex ikun hemm 
prevenzjoni tal-ġenerazzjoni tal-iskart, 
sabiex jinkiseb livell għoli ta’ protezzjoni 
tal-ambjent u s-saħħa pubblika kollha 
kemm huma.

Or. pl

Emenda 85
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Il-Kapitolu I jistipula d-dispożizzjonijiet 
komuni li japplikaw għall-attivitajiet 
industrijali kollha koperti minn din id-
Direttiva. 
Il-Kapitolu II ikopri l-attivitajiet stipulati 
fl-Anness I u jistipula dispożizzjonijiet 
speċjali għal dawk l-attivitajiet.
Il-Kapitoli III sa VI jinkludu, 
rispettivament, ir-rekwiżiti minimi tekniċi 
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għall-impjanti kbar ta’ kombustjoni, l-
impjanti tal-ħruq tal-iskart, l-
istallazzjonijiet tas-solventi u l-
istallazzjonijiet tad-diossidu tat-titanju. 
Il-Kapitolu VII jinkludi d-dispożizzjonijiet 
dwar l-awtoritajiet kompetenti, ir-
rappurtaġġ mill-Istati Membri, il-kumitat, 
il-penalitajiet u d-dispożizzjonijiet 
standard tal-għeluq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġabra ta’ seba' direttivi f’waħda tirriżulta f’test komprensiv. Iċ-ċarezza se tiżdied permezz 
tal-inklużjoni ta’ Artikolu li jiddeskrivi l-istruttura tad-direttiva. It-test tal-emenda huwa 
meħud mill-memorandum ta’ spjegazzjoni mehmuż mal-proposta iżda dan mhux se jkun parti 
mid-direttiva.

Emenda 86
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
attivitajiet ta’ riċerka, attivitajiet ta’ 
żvilupp u ttestjar ta’ prodotti u proċessi 
ġodda.

(2) Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
attivitajiet ta’ riċerka kif definit mill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-termini msemmija għandhom jiġu definiti b’mod ċar. "Attivitajiet ta’ żvilupp" jew "l-
ittestjar ta’ prodotti u proċessi ġodda" iseħħu regolarment f’ċerti stallazzjonijiet koperti taħt 
l-Anness I ta’ din id-Direttiva; pero din m’għandhiex tkun raġuni biex jiġu esklużi dawk l-
attivitajiet mill-qasam ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.
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Emenda 87
Christa Klaß

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) ‘tniġġis’ ifisser l-introduzzjoni diretta 
jew indiretta bħala riżultat ta’ attivita
umana, ta’ sustanzi, vibrazzjonijiet, sħana 
jew ħsejjes fl-arja, fil-baħar jew fl-art li 
jistgħu jkunu ta’ ħsara għas-saħħa tal-
bniedem jew għall-kwalità tal-ambjent, li 
tirriżulta fi ħsara għal proprjetà materjali, 
jew tgħarraq jew tfixkel il-faċilitajiet u l-
użi oħra leġittimi tal-ambjent;

(2) ‘tniġġis’ tfisser l-introduzzjoni diretta 
jew indiretta bħala riżultat ta’ attività 
umana, ta’ sustanzi, vibrazzjonijiet, sħana 
jew ħsejjes fl-arja, fil-baħar jew fl-art li 
jistgħu jkunu ta’ ħsara għas-saħħa tal-
bniedem jew għall-kwalità tal-ambjent, jew
tirriżulta fi ħsara għal proprjetà materjali;

Or. de

Emenda 88
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a)'awtorità kompetenti' għandha tfisser 
l-awtorità jew l-awtoritajiet jew il-korpi 
responsabbli skont id-dispożizzjonijiet 
legali tal-Istati Membri għat-twettiq tal-
obbligi li ġejjin minn din id-Direttiva;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni preċedenti tal-awtorità kompetenti għandha titħalla peress li dawn għandhom 
sehem importanti fid-direttiva sħiħa.
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Emenda 89
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) 'Il-livelli tal-emissjoni assoċjati mal-
aqwa tekninki disponibbli' tfisser il-firxa 
ta’ emissjonijiet miksuba mill-
applikazzjoni tal-aħjar tekniki disponibbli 
kif deskritt fid-dokumenti ta’ referenza 
tal-BAT waqt kundizzjonijiet normali ta’ 
ħidma u espressi bħala medji fuq perjodu 
ta’ żmien. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn definizzjoni tal-BATAELs.

Emenda 90
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-Livelli tal-Emissjoni relatati mal-
Aħjar Tekniki Disponibbli (BAT-AELs), 
jirrappreżentaw firxa ta’ livelli tal-
emissjoni li jistgħu jiġu antiċipati bħala 
riżultat tal-applikazzjoni, għal settur 
speċifiku sħiħ u f’kundizzjonijiet normali 
ta’ ħidma, tat-tekniki deskritti fid-
Dokument ta’ Referenza tal-Aħjar 
Tekniki Disponibbli.
Il-BAT-AELs jipprovdu punt xieraq ta’ 
referenza li jgħin fid-determinazzjoni tal-
valuri ta’ limitu fil-permess, u huma
differenti mill-valuri ta’ limitu tal-
emissjoni peress li l-valuri ta’ limitu tal-
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emissjoni wkoll jeħtieġu li jikkunsidraw 
ir-rekwiżiti tal-monitoraġġ u tal-
konformità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjonijiet ġodda ewlenin tal-proposta riformulta tal-Kummissjoni jirreferu għal livelli 
tal-emissjoni assoċjati mal-aħjar tekniki disponibbli (BATAELs). Għandu jkun ċar li l-
BATAELs u l-valuri ta’ limitu tal-emissjoni (ELVs) huma kunċetti differenti. Il-proposta 
riformulata tal-Kummissjoni tagħti definizzjoni tal-ELV biss.

Għalhekk, sabiex ikun hemm ċarezza legali, hemm bżonn ta’ definizzjoni dwar il-BATAEL. 
Din id-definizzjoni hija bbażata fuq l-ispirtu ta’ dak li hemm fid-dokument ta’ Sintesi u Gwida 
tal-BREF, ippubblikat mill-Kummissjoni.

Emenda 91
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) ‘livelli tal-emissjoni assoċjati mal-
aħjar tekniki disponibbli’ tfisser il-livelli 
rappreżentattivi ta’ ħidma tal-emissjonijiet 
għal teknika jew kombinazzjoni ta’ tekniki 
partikolari espressi bħala medji miksuba 
waqt perjodu sostanzjali ta’ żmien 
f’kundizzjonijiet normali ta’ ħidmi bl-użu 
tal-aħjar tekniki disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu ‘livelli tal-emissjoni assoċjati mal-aħjar tekniki disponibbli' (BATAELs) se jsir 
kruċjali fi ħdan il-kunċett tad-direttiva proposta, b’mod partikulari fl-Artikolu 16 paragrafu 
3, u għalhekk hemm bżonn ta’ definizzjoni ċara. Barra minn hekk din id-definizzjoni, flimkien 
ma’ AM 20 u AM 24, tiddetermina li hemm differenza bejn il-valuri ta’ limitu tal-emissjonijiet 
(jew parametri jew miżuri tekniċi ekwivalenti) u l-BATAEL.

Din l-emenda hija ammissibbli b’konformità mar-Regola 80a ROP minħabba r-rabta li 
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għandha mal-proposta tal-Kummissjoni għall-Artikolu 16 paragrafu 3.

Emenda 92
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) ‘permess’ tfisser awtorizzazzjoni bil-
miktub biex titħaddem stallazzjoni jew 
impjant ta’ kombustjoni, impjant tal-ħruq
tal-iskart jew impjant tal-koinċinerazzjoni 
tal-iskart;

(7) ‘permess’ tfisser awtorizzazzjoni bil-
miktub biex titħaddem stallazzjoni jew 
impjant ta’ kombustjoni, impjant tal-ħruq 
tal-iskart jew impjant tal-koinċinerazzjoni 
tal-iskart.   

Permess jista’ jkopri stallazzjoni waħda 
jew aktar jew partijiet minn stallazzjoni 
mħaddma mill-istess operatur fuq l-istess 
sit. 
Permess jista’ japplika għal stallazzjoni 
funzjonali interkonnessa waħda jew aktar 
jew partijiet minn dawn fuq siti differenti 
jew għal stallazzjoni funzjonali 
interkonnessa waħda jew aktar jew 
partijiet minn dawn fuq l-istess sit 
b’operaturi differenti;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jekk sit ikollu bosta stallazzjonijiet, kull waħda koperta minn permess differenti, permess 
obbligatorju għal dak is-sit sħiħ jinkludi l-obbligu li jitqiesu l-effetti kumulativi ambjentali u 
tas-saħħa, kif previst, pereżempju, fid-direttivi ‘Seveso’; fir-rigward ta’ siti differenti 
mħaddma mill-istess operatur, il-permess li għandu jingħata għandu jippermetti relazzjonijiet 
reċiproċi bejn il-proċessi, pereżempju għall-każ bejn impjant ta’  inċinerazzjoni u impjanti 
għat-trattament ta’ skart (solidu).
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Emenda 93
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 8 – subpunt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-iskopijiet ta’ din id-definizzjoni, 
bidliet jew estensjonijiet ta’ stallazzjoni 
għandhom jitqiesu sostanzjali jekk huma 
daqs jew ikbar mil-limiti, jew jekk iż-żieda 
li tirriżulta mill-bidla jew l-estensjoni 
twassal biex kwalunkwe limiti stipulati fl-
Annessi I, VII, u VIII jiġu maqbuża.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jekk id-definizzjoni ta’ bidla sostanzjali titħalla mingħajr l-ebda referenza kwantitattiva (tat-
tip li diġà jidher fid-Direttiva attwali tal-IPPC) dan jista’ jwassal għal varjazzjonijiet wiesa’ 
fl-approċċi adottati mill-Istati Membri individwali.

Emenda 94
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 9 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fid-determinazzjoni tal-aħjar tekniki 
disponibbli, għandha tingħata attenzjoni 
speċjali għall-entraturi fil-lista fl-Anness 
III;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-kriterji tal-Anness III hija assolutament essenzjali għall-approċċ integrat! 
Għandu jingħad kif se jiġu determinati l-BATs. Dan għandu jsir billi jitqiesu l-ispejjeż u l-



PE412.169v02-00 28/77 AM\746405MT.doc

MT

benefiċċji tat-tekniki disponibbli għal stallazzjoni partikulari u billi jitqiesu l-kriterji 
msemmija fl-Anness III (li qabel kien IV fid-Direttiva tal-IPPC 96/61/KE).

Emenda 95
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) ‘livelli tal-emissjoni assoċjati mal-
aħjar tekniki disponibbli’ tfisser il-livelli 
tal-emissjonijiet miksuba f’kundizzjonijiet 
normali ta’ ħidma bl-użu tal-aħjar tekniki 
disponibbli kif imsemmija fid-dokumenti 
ta’ referenza tal-BAT espressi bħala 
medja fuq perjodu ta’ żmien u 
f’kundizzjonijiet ta’ referenza speċifikati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni hija essenzjali sabiex tiġi speċifikata d-determinazzjoni tal-valuri ta’ 
limitu tal-emissjoni kif stipulati fl-Artikolu 16(2). Din tagħmilha ċara li l-valuri ta’ limitu tal-
emissjoni huma bbażati fuq ir-referenzi stipulati fil-BREFs u ma jkoprux, pereżempju, 
kundizzjonijiet anormali ta’ ħidma (ez. il-bidu, l-għeluq, il-perjodi ta’ manutenzjoni jew it-
tfixkil tal-ħidma normali tal-istallazzjoni).

Emenda 96
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) “livelli tal-emissjoni assoċjati mal-
BAT” tfisser ir-rendiment ambjentali li 
jista’ jiġi antiċipat bħala riżultat tal-
applikazzjoni f’settur speċifiku tat-tekniki 
deskritti fid-dokument ta’ referenza 
korrispondenti, filwaqt li jitqiesu l-ispejjeż 
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u l-vantaġġi inklużi fid-definizzjoni tal-
BAT.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livelli tal-emissjoni assoċjati mal-BAT se jkunu l-punt ta’ referenza għall-iffisar tal-
kundizzjonijiet tal-permess, hawn taħt imsejħa valuri ta’ limitu tal-emissjoni. Il-kunċett huwa 
użat fit-test tal-Artikoli u għalhekk għandu jiġi definit fl-Artikolu 3. Id-definizzjoni ta’ hawn 
fuq hija meħuda mit-test tal-kapitolu dwar il-BAT tal-BREF dwar il-ħruq tal-iskart.

Emenda 97
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) ‘operatur’ tfisser kull persuna naturali 
jew ġuridika li topera jew tikkontrolla l-
istallazzjoni jew impjant ta’ kombustjoni, 
impjant tal-ħruq tal-iskart jew impjant tal-
koinċinerazzjoni tal-iskart jew, fejn dan hu 
msemmi fil-legiżlazzjoni nazzjonali, li 
għaliha poter deċiżiv ekonomiku fuq il-
funzjonament tekniku tal-istallazzjoni jew 
l-impjant ikun ġie delegat;

(10) ‘operatur’ tfisser kull persuna naturali 
jew ġuridika li topera jew tikkontrolla l-
istallazzjoni jew impjant ta’ kombustjoni, 
impjant tal-ħruq tal-iskart jew impjant tal-
koinċinerazzjoni tal-iskart jew, fejn dan hu 
msemmi fil-legiżlazzjoni nazzjonali, li 
għaliha poter deċiżiv ekonomiku fuq il-
funzjonament tekniku tal-istallazzjoni jew 
l-impjant ikun ġie delegat. Żewġ persuni -
jew aktar - naturali jew ġuridiċi jistgħu 
jkunu l-operatur konġunt tal-istallazzjoni 
jew jistgħu jkunu l-operaturi differenti 
tal-partijiet differenti ta’ stallazzjoni;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Artikolu 5. Sabiex it-test ikun aktar ċar, l-Artikolu 5 ġie mressaq għad-
definizzjoni ta’ 'operatur' fl-Artikolu 3(10).
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Emenda 98
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) ‘teknika emerġenti’ tfisser teknika 
ġdida għal attività industrijali li, jekk 
żviluppata kummerċjalment, tista’ 
tipprovdi livell ġenerali ogħla ta’ ħarsien 
tal-ambjent jew iffrankar akbar milli l-
aħjar tekniki disponibbli eżistenti; 

(13) ‘teknika emerġenti’ tfisser teknika 
ġdida li, jekk żviluppata kummerċjalment, 
tista’ tipprovdi livell ġenerali ogħla jew l-
istess ta’ ħarsien tal-ambjent jew iffrankar 
akbar milli l-aħjar tekniki disponibbli 
eżistenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

The main problem of ‘emerging techniques’ is usually not to be commercially developed. 
Premessa (12) mentions “to test emerging techniques”, that is to say that emerging 
techniques are not considered as definitely fine tuned. The main characteristic of an 
‘emerging technique’ is that it has not still proved its efficiency in industrial surroundings. So 
many techniques were really promising under laboratory conditions or even as pilot factory 
without ever being eventually able to give satisfaction in day-to-day operation. On the other 
hand a new technique may be interesting too, even if it just performs and protects the 
environment as well as the existing ones.

Emenda 99
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) ‘teknika emerġenti’ tfisser teknika 
ġdida għal attività industrijali li, jekk 
żviluppata kummerċjalment, tista’
tipprovdi livell ġenerali ogħla ta’ ħarsien 
tal-ambjent jew iffrankar akbar milli l-
aħjar tekniki disponibbli eżistenti;

(13) ‘teknika emerġenti’ tfisser teknika 
ġdida għal attività industrijali li, jekk 
żviluppata kummerċjalment, se tipprovdi 
livell ġenerali ogħla ta’ ħarsien tal-ambjent 
jew iffrankar akbar milli l-aħjar tekniki 
disponibbli eżistenti;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-fatt li l-applikazzjoni tat-tekniki emerġenti se jkollha l-benefiċċji jekk 
tiġi implimentata fil-prattika.

Emenda 100
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) ‘rapport ta’ bażi’ tfisser informazzjoni 
kwantifikata dwar il-qagħda tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-ilma tal-
pjan minn sustanzi perikolużi; 

(15) ‘rapport ta’ bażi’ tfisser informazzjoni 
kwantifikata u dettaljata dwar il-qagħda 
tal-ħamrija, inkluża l-bijodiversità tal-
ħamrija u l-ilma tal-pjan bil-għan li s-sit 
jerġa’ lura għall-qagħda li kien fiha qabel 
ma bdiet il-ħidma tal-istallazzjoni l-ġdida 
jew meta ġie aġġornat il-permess għall-
istallazzjoni eżistenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rapport ta’ bażi huwa element ewlieni biex id-Direttiva IPPC taħdem flimkien ma’ politiki 
ambjentali oħra. Il-bijodiversità tal-ħamrija hija indikatur effettiv dwar il-livell tas-saħħa u l-
kwalità tal-ħamrija li jipprovdi bażi soda għal rimedju u evalwazzjoni tal-obbligu tal-
operaturi b’konformità mal-prinċipju li min iniġġes iħallas, u għalhekk ir-rapport ta’ bażi 
huwa kwistjoni prerekwiżita.

Emenda 101
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) ‘rapport ta’ bażi’ tfisser informazzjoni 
kwantifikata dwar il-qagħda tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-ilma tal-
pjan minn sustanzi perikolużi;

(15) ‘rapport ta’ bażi’ tfisser informazzjoni 
dettaljata u kwantifikata dwar il-qagħda 
tal-ħamrija, inkluża dik dwar il-
bijodiversità tal-ħamrija, u l-ilma tal-pjan 
u dwar il-kontaminazzjoni minn sustanzi 
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perikolużi, bil-għan li jkun hemm 
rijabilitazzjoni u restawr tas-sit;

Or. en

Emenda 102
Vittorio Prodi

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) ‘rapport ta’ bażi’ tfisser informazzjoni 
kwantifikata dwar il-qagħda tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-ilma tal-
pjan minn sustanzi perikolużi;

(15) ‘rapport ta’ bażi’ tfisser informazzjoni 
kwantifikata dwar il-qagħda tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-ilma tal-
pjan ikkawżata mill-preżenza ta’ sustanzi 
perikolużi;

Or. en

Emenda 103
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) ‘rapport ta’ bażi’ tfisser informazzjoni 
kwantifikata dwar il-qagħda tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-ilma tal-
pjan minn sustanzi perikolużi;

(15) ‘rapport ta’ bażi’ tfisser informazzjoni 
kwantifikata dwar il-qagħda tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-ilma tal-
pjan minn ammonti sinifikanti ta’ sustanzi 
perikolużi rilevanti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi evitat li rapport ta’ bażi jkollu jkopri s-sustanzi perikolużi kollha possibbli (li 
jistgħu jitilgħu għal bosta mijiet), hemm bżonn li l-qasam ta’ applikazzjoni tal-evalwazzjoni 
tal-kontaminazzjoni jiġi limitat għal ammont sinifikanti ta’ sustanzi perikolużi.
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Emenda 104
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) ‘rapport ta’ bażi’ tfisser informazzjoni 
kwantifikata dwar il-qagħda tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-ilma tal-
pjan minn sustanzi perikolużi; 

(15) ‘rapport ta’ bażi’ tfisser informazzjoni 
kwantifikata dwar il-qagħda tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-ilma tal-
pjan minn sustanzi perikolużi rilevanti;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Artikolu 23(3). Id-definizzjoni ta’ 'sustanzi perikoluzi' u r-rabta tar-
rapport ta’ bażi mal-preżenza ta’ dawn is-sustanzi jagħmlu l-qasam ta’ applikazzjoni wiesa' 
ħafna. Il-limitazzjoni meħtieġa tal-qasam tal-applikazzjoni tista’ tinkiseb billi tiddaħħal il-
kelma 'relevanti'.

Emenda 105
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 17 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) 'spezzjoni ambjentali' tfisser kull 
attività li tinvolvi l-eżaminazzjoni tal-
konformità ta’ stallazzjoni mar-rekwiżiti 
ambjentali tagħha;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ 'spezzjoni Ambjentali' jiġi interpretat b’modi differenti mill-Istati Membri 
differenti. Għalhekk hemm bżonn ta’ definizzjoni ċara sabiex ikun hemm rappurtaġġ uniformi 
dwar l-implimentazzjoni tad-direttiva.
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Emenda 106
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) ‘bijomassa’ tfisser kwalunkwe minn 
dawn:

(20) ‘bijomassa’ tfisser il-parti 
bijodegradabbli tal-prodotti, l-iskart u r-
residwi mill-agrikoltura (inklużi s-
sustanzi veġetali u mill-annimali), il-
forestrija, u l-industriji relatati, kif ukoll 
il-parti bijodegradabbli tal-iskart 
industrijali u muniċipali; 

(a) prodotti li jikkonsistu minn kull 
materja veġetali mill-agrikoltura jew il-
forestrija li tista’ tintuża bħala karburant 
għall-iskop tal-irkuprar tal-kontenut tal-
enerġija tagħha;
(b) l-iskart li ġej użat bħala karburant:
(i) skart veġetali mill-agrikoltura u l-
forestrija;
(ii) skart veġetali mill-industrija tal-
ipproċessar tal-ikel, jekk is-sħana 
ġenerata tiġi rkuprata;
(iii) skart veġetali tal-fibri mill-
produzzjoni tal-polpa verġni u mill-
produzzjoni ta’ karta mill-polpa, jekk hi 
koinċinerata fil-post tal-produzzjoni u s-
sħana ġenerata tiġi rkuprata;
(iv) skart tas-sufra;
(v) skart tal-injam ħlief għall-iskart tal-
injam li jista' jkun fih taħlitiet organiċi 
aloġenizzati jew metalli tqal bħala riżultat 
tat-trattament bi preservattiv jew kisi tal-
injam;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li huwa importanti li jkun hemm konsistenza bejn it-testi kollha tal-UE, u b’mod 
speċjali fid-definizzjonijiet, id-definizzjoni ta’ bijomassa għandha tkun l-istess kemm fid-
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Direttiva oriġinali dwar is-Sorsi Rinnovabbli tal-Enerġija (2001/77/EC) kif ukoll fil-Proposta 
għal direttiva dwar l-emissjonijiet industrijali. Bidla fid-definizzjoni twassal għal konfużjoni u 
tipperikola l-investimenti li diġà saru.

Emenda 107
Niels Busk

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 20 – letter v a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(va) skart tal-annimali mill-industrija tal-
ipproċessar tal-ikel, jekk tiġi rkuprata s-
sħana li tiġi ġġenerata;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun permess il-ħruq tal-iskart mix-xaħam tal-annimali mill-industrija tal-
ipproċessar tal-ikel mingħajr ma jkun hemm rekwiżiti għall-monitoraġġ bi spejjeż għoljin.
Is-sostituzzjoni tal-fjuwil minerali bi skart mill-ħruq tax-xaħam tal-annimali se tnaqqas l-
emissjonijiet tas-CO2 u tiffranka spejjeż għall-industriji tal-ikel. Is-sostituzzjoni taż-żejt 
minerali bi skart mix-xaħam tal-anniamli hija waħda ambjentalment soda. Din mhux se żżid l-
impatt tal-bojlers fuq l-ambjent.

Emenda 108
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) ‘impjant ta’ ħruq tal-iskart’ tfisser 
kull apparat u tagħmir tekniku stazzjonarju 
jew mobbli dedikat għat-trattament ta’ 
sħana tal-iskart bi jew mingħajr l-irkupru 
tas-sħana ġenerata, permezz tal-ħruq bl-
ossidazzjoni tal-iskart kif ukoll proċessi ta’ 
trattamenti oħra tas-sħana sakemm is-
sustanzi li jirriżultaw mit-trattament 
jinħarqu wara; 

(26) ‘impjant ta’ ħruq tal-iskart’ tfisser kull 
apparat u tagħmir tekniku stazzjonarju jew 
mobbli dedikat għat-trattament ta’ sħana 
tal-iskart bi jew mingħajr l-irkupru tas-
sħana ġenerata, permezz tal-ħruq bl-
ossidazzjoni tal-iskart kif ukoll proċessi ta’ 
trattamenti oħra tas-sħana bħalma huma l-
pyrolysis, il-gassifikazzjoni jew il-proċess 
ta’ plasma dejjem jekk is-sustanzi li 
jirriżultaw mit-trattament jinħarqu wara;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-iskop ta’ ċarezza, il-pyrolisis, il-gassifikazzjoni u l-plasma għandhom jibqgħu inklużi 
fid-direttiva. L-ammont ta’ trattamenti termali jew “semi-termali” mhuwiex daqshekk kbir, u 
għalhekk il-lista tista’ tkun eżawrjenti. Jekk jitneħħew l-ismijiet ta’ dawn it-teknoloġiji mid-
direttiva, dan se jgħaddi l-messaġġ li dawn it-teknoloġiji m’għadhomx jaqgħu taħt il-qasam 
ta’ applikazzjoni tad-direttiva. Għalhekk ir-riskju li niftħu l-bibien għal ċerti trattamenti biex 
jaqgħu mill-qasam ta’ applikazzjoni tad-direttiva, jew li nirrikorru għall-ECJ, ma 
jiġġustifikax din il-bidla.

Emenda 109
Karin Scheele

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) ‘impjant ta’ ħruq tal-iskart’ tfisser 
kull apparat u tagħmir tekniku stazzjonarju 
jew mobbli dedikat għat-trattament ta’ 
sħana tal-iskart bi jew mingħajr l-irkupru 
tas-sħana ġenerata, permezz tal-ħruq bl-
ossidazzjoni tal-iskart kif ukoll proċessi ta’ 
trattamenti oħra tas-sħana sakemm is-
sustanzi li jirriżultaw mit-trattament 
jinħarqu wara; 

(26) ‘impjant ta’ ħruq tal-iskart’ tfisser kull 
apparat u tagħmir tekniku stazzjonarju jew 
mobbli dedikat għat-trattament ta’ sħana 
tal-iskart bi jew mingħajr l-irkupru tas-
sħana ġenerata, permezz tal-inċinerazzjoni 
bl-ossidazzjoni tal-iskart kif ukoll proċessi 
ta’ trattamenti oħra tas-sħana bħalma 
huma l-pyrolysis, il-gassifikazzjoni jew il-
proċess ta’ plasma jekk is-sustanzi li 
jirriżultaw mit-trattament jinħarqu wara; 

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda sservi biex tagħmilha ċara li hemm referenza wkoll għall-proċessi tal-pyrolysis, il-
gassifikazzjoni u l-plasma.
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Emenda 110
Karin Scheele

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) ‘impjant ta’ koinċinerazzjoni tal-
iskart’ tfisser kull unità teknika 
stazzjonarja jew mobbli li l-iskop ewlieni 
tagħha hu l-ġenerazzjoni ta’ enerġija jew 
produzzjoni ta’ prodotti materjali u li juża 
skart bħala karburant regolari jew 
addizzjonali jew li fih l-iskart huwa ttrattat 
permezz tas-sħana għall-iskop ta’ tneħħija 
permezz tal-ħruq bl-ossidazzjoni tal-iskart 
kif ukoll proċessi ta’ trattamenti oħra tas-
sħana sakemm is-sustanzi li jirriżultaw 
mit-trattament jinħarqu wara;

(27) ‘impjant ta’ koinċinerazzjoni tal-
iskart’ tfisser kull unità teknika 
stazzjonarja jew mobbli li l-iskop ewlieni 
tagħha hu l-ġenerazzjoni ta’ enerġija jew 
produzzjoni ta’ prodotti materjali u li juża 
skart bħala karburant regolari jew 
addizzjonali jew li fih l-iskart huwa ttrattat 
permezz tas-sħana għall-iskop ta’ tneħħija 
permezz tal-ħruq bl-ossidazzjoni tal-iskart 
kif ukoll proċessi ta’ trattamenti oħra tas-
sħana bħalma huma l-pyrolysis, il-
gassifikazzjoni jew il-proċess ta’ plasma 
jekk is-sustanzi li jirriżultaw mit-trattament 
jinħarqu wara;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda sservi biex tagħmilha ċara li hemm referenza wkoll għall-proċessi tal-pyrolysis, il-
gassifikazzjoni u l-plasma. Din tikkorrispondi mal-emenda għall-Artikolu 3(26)

Emenda 111
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) ‘residwu’ tfisser kull skart likwidu jew 
solidu li huwa ġġenerat minn impjant tal-
ħruq jew impjant tal-koinċinerazzjoni;

(30) ‘residwu’ tfisser kull skart likwidu jew 
solidu (inklużi ċ-ċapep tal-irmied u l-
fdalijiet, il-fly ash u t-trab tal-bojler, il-
prodotti solidi ta’ reazzjoni mit-trattament 
tal-gass, il-ħama tad-dranaġġ mit-
trattament tal-ilmijiet ta’ skart, katalisti 
użati u karbonju attivat użat) definit bħala 
skart fl-Artikolu 1(a) tad-Direttiva 
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75/442/KEE, li huwa ġġenerat minn 
impjant tal-ħruq jew impjant tal-
koinċinerazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Miħabba d-definizzjoni l-ġdida tal-prodotti sekondarji kif qiegħda fid-Direttiva Qafas il-
ġdida dwar l-Iskart (art 5), iċ-ċapep tal-irmied jew il-fly ash jistgħu jiġu kkunsidrati bħala 
prodott sekondarju u ma jibqgħux skart, u għalhekk tinħoloq problema b’ċerti 
leġiżlazzjonijiet nazzjonali u, fuq kollox, jiżdied il-periklu ambjentali u tas-saħħa. Għalhekk 
hemm bżonn li jiġu msemmija b’mod espliċitu bħala residwi ċ-ċapep tal-irmied, il-fdalijiet, il-
fly ash, it-trab tal-bojler, u l-prodotti solidi ta’ reazzjoni mit-trattament tal-gass.

Emenda 112
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) ‘taħlita organika’ tfisser kull taħlita 
li jkollha fiha minn tal-anqas l-element 
karbonju u wieħed jew aktar ta’ idroġenu, 
aloġeni, ossiġnu, kubrit, fosfru, silikon
jew nitroġenu, bl-eċċezzjoni ta’ ossidi tal-
karbonju u karbonati u bikarbonati 
inorganiċi;

imħassar 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni VOC hija meħuda mill-Artikolu 52 tad-Direttiva dwar l-Emissjoni tas-
Solvent 1999/13/EC. Din id-definizzjoni m’għandhiex tiġi ġġeneralizzata għall-IPPC sħiħa 
(Art.3) peress li din tapplika biss għas-solventi u tista’ twassal għal konfużjoni sħiħa jekk tiġi 
applikata għall-faċilitajiet tal-IPPC kollha. Il-limitu tal-pressa tal-fwar kif indikat ma 
jikkorrispondix għal-limiti tal-pressa tal-fwar applikabbli għal stallazzjonijiet oħra tal-IPPC. 
Għalhekk id-definizzjoni għandha tiġi ttrattata fl-Artikolu 52 minflok biex b’hekk tkopri l-
istallazzjoni fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-Kapitolu V.
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Emenda 113
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) ‘taħlita volatili organika' tfisser kull 
taħlita organika kif ukoll il-frazzjoni tal-
krijożot, li għandu 293,15 K pressjoni ta’ 
fwar ta’ 0,01 kPa jew aktar, jew li għandu 
volatilità korrispondenti taħt il-
kundizzjonijiet partikolari tal-użu. ;

imħassar 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni VOC hija meħuda mill-Artikolu 52 tad-Direttiva dwar l-Emissjoni tas-
Solvent 1999/13/EC. Din id-definizzjoni m’għandhiex tiġi ġġeneralizzata għall-IPPC sħiħa 
(Art.3) peress li din tapplika biss għas-solventi u tista’ twassal għal konfużjoni sħiħa jekk tiġi 
applikata għall-faċilitajiet tal-IPPC kollha. Il-limitu tal-pressa tal-fwar kif indikat ma 
jikkorrispondix għal-limiti tal-pressa tal-fwar applikabbli għal stallazzjonijiet oħra tal-IPPC. 
Għalhekk id-definizzjoni għandha tiġi ttrattata fl-Artikolu 52 minflok biex b’hekk tkopri l-
istallazzjoni fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-Kapitolu V.

Emenda 114
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) 'solvent organiku' tfisser kull taħlita 
organika volatili li tintuża għal xi waħda 
minn dawn li ġejjin:

Imħassar

(a) waħdu jew magħqud ma’ aġenti oħra, 
u mingħajr ma jgħaddi minn tibdil 
kimiku, biex jinħallu materjali li 
mhumiex maħduma, prodotti jew 
materjali tal-iskart;
(b) bħala aġent tat-tindif biex iħoll 
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kontaminanti; 
(c) bħala sustanza għat-taħlil;
(d) bħala mezz ta’ dispersjoni;
(e) bħala mezz għall-aġġustament tal-
viskożità;
(f) bħala mezz għall-aġġustament tat-
tensjoni;
(g) bħala plastiċizzatur;
(h) bħala preservattiv;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni VOC hija meħuda mill-Artikolu 52 tad-Direttiva dwar l-Emissjoni tas-
Solvent 1999/13/EC. Din id-definizzjoni m’għandhiex tiġi ġġeneralizzata għall-IPPC sħiħa 
(Art.3) peress li din tapplika biss għas-solventi u tista’ twassal għal konfużjoni sħiħa jekk tiġi 
applikata għall-faċilitajiet tal-IPPC kollha. Il-limitu tal-pressa tal-fwar kif indikat ma 
jikkorrispondix għal-limiti tal-pressa tal-fwar applikabbli għal stallazzjonijiet oħra tal-IPPC. 
Għalhekk id-definizzjoni għandha tiġi ttrattata fl-Artikolu 52 minflok biex b’hekk tkopri l-
istallazzjoni fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-Kapitolu V.

Emenda 115
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 34 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) 'Livelli ta’ emissjoni assoċjati mal-
aħjar tekniki disponibbli' tfisser il-medda 
ta’ emissjonijiet miksuba mill-
applikazzjoni tal-aħjar tekniki disponibbli 
kif deskritt fid-dokumenti ta’ referenza 
tal-BAT waqt kundizzjonijiet normali ta’ 
ħidma u espressi bħala medji fuq perjodu 
ta’ żmien.
Il-BAT-AELs jipprovdu punt xieraq ta’ 
referenza li jgħin fid-determinazzjoni tal-
valuri ta’ limitu fil-permess, u huma 
differenti mill-valuri ta’ limitu tal-
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emissjoni peress li l-valuri ta’ limitu tal-
emissjoni wkoll jeħtieġu li jikkunsidraw 
ir-rekwiżiti tal-monitoraġġ u tal-
konformità, kif ukoll il-karatteristiċi 
tekniċi, il-post ġeografiku u l-
kundizzjonijiet ambjentali lokali ta’ kull 
stallazzjoni partikulari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjonijiet ġodda ewlenin tal-proposta riformulta tal-Kummissjoni jirreferu għal livelli 
tal-emissjoni assoċjati mal-aħjar tekniki disponibbli (BATAELs). Għandu jkun ċar li l-
BATAELs u l-valuri ta’ limitu tal-emissjoni (ELVs) huma kunċetti differenti. Il-proposta 
riformulata tal-Kummissjoni tagħti definizzjoni tal-ELV biss.Għalhekk, sabiex ikun hemm 
ċarezza legali, hemm bżonn ta' definizzjoni dwar il-BATAEL. Din id-definizzjoni hija bbażata 
fuq l-ispirtu ta’ dak li hemm fid-dokument ta’ Sintesi u Gwida tal-BREF, ippubblikat mill-
Kummissjoni.

Emenda 116
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 34 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) 'regoli ġenerali li jorbtu' tfisser 
valuri ta’ limitu jew kundizzjonijiet 
oħrajn, definiti fil-liġijiet, regolamenti jew 
ordinanza ambjentali, f’livell settorjali jew 
f’livell aktar wiesa', mogħtija bl-
intenzjoni li jintużaw direttament biex jiġu 
stipulati l-kundizzjonijiet tal-permess. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta’ definizzjoni ċara tar-'regoli ġenerali li jorbtu'.
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Emenda 117
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 34 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) “stallazzjonijiet għall-użu waqt 
emerġenza” tfisser kwalunkwe impjant li, 
f’kull każ, iservi biex jiggarantixxi l-
operat tal-għodod prinċipali, is-servizzi 
anċillari, is-superviżjoni tal-impjant, il-
ġestjoni tal-istallazzjonijiet ta’ sigurtà u l-
istartjar mill-ġdid – b’mod partikulari l-
impjanti tal-idro-enerġija – inklużi meta 
jkun hemm qtugħ tal-elettriku jew fl-
assenza ta’ grilja esterna.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta’ definizzjoni ġdida sabiex ikun definit aħjar il-qasam ta’ applikazzjoni għad-
deroga introdotta mill-Emenda 2 dwar l-Artikolu 4 (l-eżenzjoni ta’ stallazzjonijiet għall-użu 
waqt emerġenza mid-dispożizzjonijiet introdotti mid-Direttiva).

Emenda 118
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Permess wieħed jista’ jkopri żewġ 
stallazzjonijiet jew aktar jew partijiet minn 
stallazzjonijiet imħaddma mill-istess 
operatur fuq l-istess sit jew fuq siti 
differenti. 

2. Permess wieħed jista’ jkopri żewġ 
stallazzjonijiet jew aktar jew partijiet minn 
stallazzjonijiet imħaddma mill-istess 
operatur fuq l-istess sit jew fuq siti 
differenti. 

Permess jista’ japplika għal stallazzjoni 
funzjonali interkonnessa waħda jew aktar 
jew partijiet minn dawn fuq siti differenti 
jew għal stallazzjonijiet funzjonali 
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interkonnessi jew partijiet minn dawn fuq 
l-istess sit b’operaturi differenti.

Meta permess ikopri żewġ stallazzjonijiet 
jew aktar, kull stallazzjoni għandha 
tikkonforma mar-rekwiżiti tad-Direttiva.

Meta permess ikopri żewġ stallazzjonijiet 
jew aktar, kull stallazzjoni għandha 
tikkonforma mar-rekwiżiti tad-Direttiva.

Fejn ikun hemm bosta operaturi iħaddmu 
stallazzjonijiet differenti jew partijiet 
differenti tal-istallazzjonijiet fuq l-istess 
sit, il-permess jista’ jistipula 
kundizzjonijiet u regoli komuni għal dawk 
l-operaturi.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Iż-żewġ alterazzjonijiet se jippermettu lill-Istati Membri biex joħorġu permessi għat-tipi ta' 
stallazzjonijiet u/jew siti fejn qegħdin u għall-fatt li jista’ jkun hemm bosta operaturi, u b’hekk 
ikun possibbli li jiġi kkalkulat l-impatt sħiħ ta’ sit sħiħ jew ta’ stallazzjoni sħiħa u jiġu 
stipulati regoli komuni għall-operaturi differenti, filwaqt li wieħed iqis li jistgħu jseħħu effetti 
kumulattivi u/jew effetti ‘domino’.

Emenda 119
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Permess wieħed jista’ jkopri żewġ 
stallazzjonijiet jew aktar jew partijiet minn 
stallazzjonijiet imħaddma mill-istess 
operatur fuq l-istess sit jew fuq siti 
differenti.

2. Permess wieħed jista’ jkopri żewġ 
stallazzjonijiet jew aktar jew partijiet minn 
stallazzjonijiet imħaddma mill-istess 
operatur fuq l-istess sit.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tal-kliem ‘fuq siti differenti’ ma tagħmel xejn biex tissimplifika l-leġiżlazzjoni. Din se 
timpedixxi kemm l-organizzazzjoni tal-ispezzjonijiet pubbliċi kif ukoll l-evalwazzjonijiet tal-
impatt ambjentali.
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Emenda 120
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta permess ikopri żewġ stallazzjonijiet 
jew aktar, kull stallazzjoni għandha 
tikkonforma mar-rekwiżiti tad-Direttiva.

Meta permess ikopri żewġ stallazzjonijiet 
jew aktar, kull stallazzjoni għandha 
tikkonforma b’mod individwali mar-
rekwiżiti tad-Direttiva.

Or. en

Emenda 121
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-obbligi stabbiliti minn din id-
Direttiva m’għandhomx japplikaw għal 
stallazzjonijiet għal użu waqt emerġenza 
kif definit fl-Artikolu 3(35) ta’ din id-
Direttiva, inklużi l-impjanti li jaħdmu bil-
gass u dawk li jużaw il-fjuwils likwidi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istallazzjonijiet għal użu waqt emerġenza (stallati kemm fuq LCPs kif ukoll fuq impjanti ta' 
Idro-enerġija) għandhom jiġu esklużi mill-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva attwali 
peress li l-użu limitat tagħhom m’għandux impatt sinifikanti fuq il-livelli ta’ emissjoni. Barra 
minn hekk, din id-dispożizzjoni tikkontribwixxi biex jitnaqqsu piżijiet amministrattivi mhux 
xierqa fuq impjanti ta’ enerġija idro-elettrika li mhumiex suġġetti għall-obbligi stipulati mid-
Direttiva.
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Emenda 122
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 Imħassar
Operaturi

Żewġ persuni fiżiċi jewlegali jew aktar 
jistgħu jkunu l-operatur konġunt ta’ 
stallazzjoni jew impjant ta’ kombustjoni, 
impjant tal-ħrua tal-iskart jew impjant tal-
koinċinerazzjoni tal-iskart, jew jistgħu 
jkunu l-operaturi ta’ partijiet differenti ta’ 
stallazzjoni jew impjant.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Artikolu 3(10). Sabiex it-test ikun aktar ċar, l-Artikolu 5 tpoġġa fid-
definizzjoni ta’ ‘operatur’ fl-Artikolu 3(10). 

Emenda 123
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti għandha tagħti 
permess jekk stallazzjoni tikkonforma mar-
rekwiżiti ta’ din id-Direttiva .

1. Mingħajr ħsara għal rekwiżiti oħra 
stipulati fil-leġiżlazzjoni nazzjonali jew 
Komunitarja, l-awtorità kompetenti 
għandha tagħti permess li jinkludi l-
kundizzjonijiet li jiggarantixxu li
stallazzjoni tikkonforma mar-rekwiżiti ta’ 
din id-Direttiva.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Der im Vorschlag zur Änderung der IVU- Richtlinie verfolgte Ansatz widerspricht den 
Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie und ist damit gegenüber dem bestehenden 
Gemeinschaftsrecht inkonsistent. So fordert Nr. 16 der Leitsätze zur WRRL den Schutz und 
die nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer in den übrigen Politiken der Gemeinschaft zu 
verankern, also auch in der Industrie- und Energiepolitik. Eine nachhaltige Bewirtschaftung 
der Gewässer verträgt sich aber nicht mit einem Anspruch auf Gewässerbenutzung. So gehen 
die Regelungen in Art. 11 Abs. 3 WRRL für die Erreichung von Bewirtschaftungszielen von 
einem umfassenden staatlichen Bewirtschaftungsanspruch aus, wenn von den Mitgliedstaaten 
gefordert wird, Begrenzungen oder gar Verbote bei der Wasserentnahme oder der Einleitung 
von Stoffen als Maßnahmen für die Gewässerbewirtschaftung vorzusehen und hierzu eine 
dauernde Überprüfung und Nachsteuerung erteilter Gestattungen fordern.

Emenda 124
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li:

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li:

(1) l-operatur jipprovdi llil-awtorità 
kompetenti b’rapport dwar il-konformità 
mal-kundizzjonijiet tal-permess mill-inqas 
kull tnax-il xahar;

a. l-operaturi li jirrappurtaw skont ir-
Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 
ta’ Jannar 2006 rigward it-twaqqif ta’ 
Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-
Trasferiment ta’ Inkwinanti jipprovdu lill-
awtorità kompetenti b’rapport dwar il-
konformità mal-kundizzjonijiet tal-permess 
mill-inqas kull tliet snin;
b. l-operaturi li ma jirrappurtawx skont ir-
Regolament (KE) 166/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Jannar 
2006 rigward it-twaqqif ta’ Reġistru 
Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-Trasferiment 
ta’ Inkwinanti jipprovdu, fuq talba mill-
awtorità kompetenti, rapport dwar il-
konformità mal-kundizzjonijiet tal-
permess;

(2) l-operatur jinforma lill-awtorità 
kompetenti mingħajr dewmien, b’kull 

c. l-operatur jinforma lill-awtorità 
kompetenti mingħajr dewmien, b’kull 
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inċident jew aċċident li jaffettwa l-ambjent 
b’mod sinifikanti.

inċident jew aċċident li jaffettwa l-ambjent 
b’mod sinifikanti.

__________
1 ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1–17

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligu propost li jsir rappurtaġġ dwar il-konformità se jkollu impatt sproporzjonat fuq il-
piż amministrattiv u regolatorju. Il-piż jista’ faċilment jitnaqqas billi jiżdied rekwiżit ibbażat 
fuq ir-riskju. Pereżempju, ir-rappurtaġġ obbligatorju jista’ jkun limitat għall-operaturi li 
huma suġġetti wkoll għar-rekwiżit ta’ rappurtaġġ skont ir-Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u 
t-Trasferiment ta’ Inkwinanti (E-PRTR). Dan jagħmel enfasi fuq l-emitturi l-kbar. 
Possibbiltajiet oħra huma t-tnaqqis tal-frekwenza tar-rappurtaġġ u l-promozzjoni tal-iżvilupp 
u l-użu ta’ għodod ta’ rappurtaġġ ibbażati fuq l-ICT.

Emenda 125
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) l-operatur jipprovdi lill-awtorità 
kompetenti b’rapport dwar il-konformità 
mal-kundizzjonijiet tal-permess mill-inqas 
kull tnax-il xahar;

Imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mill-permessi, għandha toħroġ il-konformità mal-kundizzjonijiet tal-permessi. Mhemmx 
bżonn li jkun hemm rappurtaġġ dwar dan.
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Emenda 126
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) l-operatur jipprovdi lill-awtorità 
kompetenti b’rapport dwar il-konformità 
mal-kundizzjonijiet tal-permess mill-inqas 
kull tnax-il xahar;

(1) l-operatur jipprovdi lill-awtorità 
kompetenti b’rapport dwar il-konformità 
mal-kundizzjonijiet tal-permess mill-inqas 
kull tnax-il xahar; wara ħames snin, jekk 
l-istallazzjoni laħqet kull sena l-
kundizzjonijiet kollha tal-permess, il-
perjodu ta’ rappurtaġġ jista’ jiġi estiż għal 
24 xahar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ta’ rappurtaġġ jistgħu jiġu mnaqqsa f’ċerti każi sabiex titnaqqas il-burokrazija.

Emenda 127
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) l-operatur jipprovdi lill-awtorità 
kompetenti b’rapport dwar il-konformità 
mal-kundizzjonijiet tal-permess mill-inqas 
kull tnax-il xahar;

(1) l-operatur jipprovdi lill-awtorità 
kompetenti b’rapport dwar il-konformità 
mal-kundizzjonijiet tal-permess mill-inqas 
kull tliet snin. Għal impjanti ta’ 
kombustjoni koperti mill-Kapitolu III u bi 
dħul termali b’rata ugwali jew aktar minn 
50 MW, u impjanti koperti mill-Kapitolu 
IV, ir-rapport dwar il-konformità għandu 
jintbagħat kull sena.
L-ewwel subparagrafu m’għandux 
japplika għal impjanti tal-ħruq tal-iskart 
u tal-koinċinerazzjoni tal-iskart 
b'kapaċità nominali ta’ inqas minn żewġ 
tunnellati fis-siegħa. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żmien għat-tressiq tar-rapport għandu jiġi estiż għal tliet snin, ħlief għal impjanti akbar ta’ 
kombustjoni u ta’ ħruq (koinċinerazzjoni) tal-iskart. L-Artikolu 12 paragrafu 2 eżistenti tad-
Direttiva 2000/76/KE ma jitlobx li operaturi tal-impjanti ta’ ħruq b'kapaċità nominali ta’ 
anqas minn żewġ tunnellati fis-siegħa jipprovdu rapport annwali. Fil-każ ta’ impjanti iżgħar, 
ħafna drabi mħaddma minn impriżi żgħar u medji, il-frekwenza tar-rappurtaġġ kif proposta 
fl-Artikolu 8 hija sproporzjonata. L-eżenzjoni diġà msemmija għandha tinżamm.

Emenda 128
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) l-operatur jipprovdi lill-awtorità 
kompetenti b’rapport dwar il-konformità 
mal-kundizzjonijiet tal-permess mill-inqas 
kull tnax-il xahar;

(1) l-operatur ifassal rapport dwar il-
konformità mal-kundizzjonijiet tal-permess 
mill-inqas kull tnax-il xahar u jħallih 
disponibbli għall-awtorità kompetenti;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-iskopijiet tar-reviżjoni huwa li jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi għall-Istati 
Membri u l-impriżi. Minn dan il-lat, jidher li huwa biżżejjed li r-rapport jitħalla disponibbli 
għal spezzjoni.

Emenda 129
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) l-operatur jipprovdi lill-awtorità 
kompetenti b’rapport dwar il-konformità 
mal-kundizzjonijiet tal-permess mill-inqas 

(1) l-operatur jipprovdi lill-awtorità 
kompetenti b’evalwazzjoni fuq għaxar 
snin dwar il-konformità mal-
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kull tnax-il xahar; kundizzjonijiet tal-permess;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Les exploitants mettent en place des mesures d’auto-surveillance et font l’objet d’inspections 
régulières. Les bilans décennaux en France sont apparus comme des outils utiles pour 
assurer un meilleur pilotage de la performance des installations classées. Il est donc proposé 
de communautariser ce principe. Un rapport annuel apparaît inapproprié, tant pour 
l’exploitant (tâche administrative et coûts élevés), que pour les Etats et leurs administrations 
qui seraient dans l’incapacité structurelle d’examiner tous les rapports. Il convient donc de 
simplifier le texte sur ce point, en conformité avec les principes de la démarche «better 
regulation».

Emenda 130
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) l-operatur jinforma lill-awtorità 
kompetenti mingħajr dewmien, b’kull 
inċident jew aċċident li jaffettwa l-ambjent 
b’mod sinifikanti.

(2) l-operatur jinforma lill-awtorità 
kompetenti mingħajr dewmien, b'kull 
inċident jew aċċident li jaffettwa l-ambjent 
jew lis-saħħa pubblika b’mod sinifikanti.

Or. pl

Emenda 131
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li l-operatur u l-awtorità kompetenti
jieħdu l-mizuri meħtieġa biex jiżguraw li l-
konformità hi restawrata fl-inqas żmien 
possibbli.

(b) li l-operatur jieħu l-mizuri meħtieġa 
biex jiżgura li l-konformità hi restawrata 
fl-inqas żmien possibbli.

Or. nl
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm distinzjoni ċara bejn l-operatur u l-awtorità kompetenti fir-rigward tar-
responsabbiltà. Ma jista’ jkun hemm l-ebda intenzjoni biex l-awtorità titqiegħed fuq l-istess 
livell tal-operatur. 

Emenda 132
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 Imħassar
Emissjoni ta’ gassijiet b’effett ta’ serra

1. Meta l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett 
ta’ serra minn stallazzjoni jiġu speċifikati 
fl-Anness I tad-Direttiva 2003/87/ fejn 
tidħol attività mwettqa f’din l-istallazzjoni, 
il-permess ma għandux jinkludi valur 
limitu tal-emissjonijiet għall-emissjonijiet 
diretti ta’ dan il-gass għajr jekk ikun 
meħtieġ sabiex jiġi żgurat illi ma jiġi 
kkawżat l-ebda tniġġis lokali sinifikanti. 
2. Għall-attivitajiet elenkati fl-Anness I 
mad-Direttiva 2003/87/KE, l-Istati 
Membri jistgħu jagħżlu li ma jimponux 
rekwiżiti li jkollhom x’jaqsmu mal-
effiċjenza tal-enerġija rigward l-unitajiet 
tal-kombustjoni jew emissjonijiet oħra li 
jemettu d-dijossidu tal-karbonju fuq is-sit.
3. Fejn ikun meħtieġ, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jemendaw il-
permess kif xieraq. 
4. Il-paragrafi 1 sa 3 ma għandhomx 
japplikaw għall-istallazzjonijiet esklużi 
temporanjament mill-iskema għall-
iskambju ta’ kwoti ta’ emissjoni tal-
gassijiet b’effett ta’ serra ġewwa l-
Komunità skond l-Artikolu 27 tad-
Direttiva 2003/87/KE.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-direttiva għandha tinkludi valuri ta’ limitu tas-CO2 għal impjanti kbar ta’ kombustjoni.

Emenda 133
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 imħassar
Emissjoni ta’ gassijiet b’effett ta’ serra

1. Meta l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett 
ta’ serra minn stallazzjoni jiġu speċifikati 
fl-Anness I tad-Direttiva 2003/87/ fejn 
tidħol attività mwettqa f’din l-istallazzjoni, 
il-permess ma għandux jinkludi valur 
limitu tal-emissjonijiet għall-emissjonijiet 
diretti ta’ dan il-gass għajr jekk meħtieġ 
sabiex jiġi żgurat illi ma jiġi kkawżat l-
ebda tniġġis lokali sinifikanti. 
2. Għall-attivitajiet elenkati fl-Anness I 
mad-Direttiva 2003/87/KE, l-Istati 
Membri jistgħu jagħżlu li ma jimponux 
rekwiżiti li jkollhom x’jaqsmu mal-
effiċjenza tal-enerġija rigward l-unitajiet 
tal-kombustjoni jew emissjonijiet oħra li 
jemettu d-dijossidu tal-karbonju fuq is-sit.
3. Fejn ikun meħtieġ, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jemendaw il-
permess kif xieraq. 
4. Il-paragrafi 1 sa 3 ma għandhomx 
japplikaw għall-istallazzjonijiet esklużi 
temporanjament mill-iskema għall-
iskambju ta’ kwoti ta’ emissjoni tal-
gassijiet b’effett ta’ serra ġewwa l-
Komunità skond l-Artikolu 27 tad-
Direttiva 2003/87/KE.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Impjanti kbar ta’ kombustjoni jikkontribwixxu ħafna għall-emissjonijiet tad-diossidu tal-
karbonju u għalhekk għall-bdil fil-klima. L-ETS tipprovdi qafas utli ħafna għal tnaqqis fuq 
firxa ekonomika wiesgħa fl-emissjonijiet b’effett ta’ serra, iżda ma tipprovdix sinjal qawwi 
tal-prezzijiet biex jiġu evitati li jidħlu fis-sistema sorsi ġodda, kbar ħafna u minn punt wieħed, 
ta’ diossidu tal-karbonju. Għalhekk hemm bżonn li jiġu inklużi dispożizzjonijiet fejn huma 
meħtieġa valuri ta’ limitu ta’ emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju fl-arja fl-IPPC għal 
stallazzjonijiet kbar ġodda.

Emenda 134
Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Sistemi tat-Tpartit tal-Emissjoni

1. Fil-perjodu ta’ qabel l-adozzjoni tar-
regoli Komunitarji dwar it-tpartit tal-
emissjonijiet ta’ sustanzi li mhumiex 
gassijiet b’effett ta’ serra, l-Istati Membri 
jistgħu jagħżlu tpartit ta’ emissjonijiet 
ibbażat fuq regoli nazzjonali bħala 
alternattiva minflok l-inklużjoni ta’ valuri 
ta’ limitu fil-permessi bil-kundizzjonijiet li 
ġejjin::
a. is-sustanzi konċernati huma regolati 
mid-Direttiva 2001/811 dwar il-limiti 
nazzjonali tal-emissjoni;
b. ikun hemm konformità mal-Artikolu 19 
ta’ din id-Direttiva;
c. ikun hemm konformità mad-
dispożizzjonijiet speċjali stipulati fil-
Kapitoli III – VI.
2. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni dwar ir-regoli nazzjonali 
dwar it-tpartit tal-emissjoni adottati skont 
il-paragrau 1.
_______
1 ĠU L 309, 27.11.2001, p. 22–30
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inizjattiva tal-Kummissjoni biex toħloq regoli Ewropej dwar it-tpartit tal-emissjoni għal 
sustanzi oħra apparti l-gassijiet b’effett ta’ serra hija appoġġjata. Din l-inizjattiva għandha 
preferibbilment tkun imfassla b’tali mod li r-regoli Ewropej dwar it-tpartit tal-emissjoni 
jidħlu fis-seħħ fl-istess żmien mad-Direttiva tal-IPPC. Jekk dan mhuwiex possibbli, id-
Direttiva tal-IPPC jista’ jkollha din id-dispożizzjoni. B’hekk, is-sistemi nazzjonali eżistenti 
tat-tpartit ikunu jistgħu jitkomplew bħala pilota jew esperiment fil-perjodu ta’ tranżizzjoni 
għar-regoli Ewropej dwar it-tpartit tal-emissjoni għal sustanzi oħra apparti l-gassijiet b’effett 
ta’ serra.

Emenda 135
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) l-aħjar tekniċi disponibbli jiġu 
applikati ;

(2) il-livelli tal-emissjoni jikkorrispondu 
għal dak li jista’ jinkiseb permezz tal-
applikazzjoni tal-BATs;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm mhux indikat b’dal-mod, l-Artikolu 12.2 huwa bidla sostanzjali mid-Direttiva 
96/61/KE, li ma tirrikjedix l-implimentazzjoni ta’ BAT per se. It-test fir-riformulazzjoni 
jikkontradixxi dak tal-Artikolu 16.2 li jirrikjedi li “l-ELVs għandhom ikunu bbażati fuq il-BAT 
mingħajr ma jiġi preskritt l-użu ta’ xi teknika jew teknoloġija speċifika”.

Emenda 136
Vittorio Prodi

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) jittieħdu l-miżuri meħtieġa fuq il-
waqfien definittiv ta’ attivitajiet biex jiġi 

(8) jittieħdu l-miżuri meħtieġa fuq il-
waqfien definittiv ta’ attivitajiet mhux biss
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evitat kull riskju ta’ tniġġis u biex is-sit tat-
tħaddim jiġi lura għall-istat definit skont l-
Artikolu 23(2) u 3 

biex jiġi evitat kull riskju ta’ tniġġis iżda 
wkoll biex is-sit tat-tħaddim jiġi lura għal 
stat sodisfaċenti kif definit fl-Artikolu 
23(2) u 3.

Or. en

Emenda 137
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kundizzjonijiet tas-sit tal-
istallazzjoni;

(d) il-kundizzjonijiet tal-elementi 
ambjentali fiz-zona fejn hemm l-
istallazzjoni;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-għan hu li jiġu speċifikati l-kundizzjonijiet konċernati. L-evalwazzjoni tas-sit tiddependi fuq 
l-evalwazzjoni ta’ elementi ambjentali individwali bħall-ilma, l-arja, il-ħamrija, il-blat, eċċ.

Emenda 138
Marcello Vernola

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) fejn applikabbli, rapport ta’ bażi; Imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport ta’ bażi għandu jiġi mitlub biss għall-impjanti kbar.
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Emenda 139
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) fejn applikabbli, rapport ta’ bażi; (e) rapport dwar il-kundizzjonijiet tas-sit 
tal-istallazzjoni, inkluż rapport ta’ bażi
b’informazzjoni kwantifikata u dettaljata 
dwar il-qagħda tal-ħamrija, ikluża l-
bijodiversità tal-ħamrija, u tal-ilma tal-
pjan;

Or. en

Emenda 140
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) fejn applikabbli, rapport ta’ bażi; (e) rapport dwar il-kundizzjonijiet tas-sit 
tal-istallazzjoni, inkluż rapport ta’ bażi
b’informazzjoni kwantifikata u dettaljata
dwar il-qagħda tal-ħamrija, ikluża l-
bijodiversità tal-ħamrija, u tal-ilma tal-
pjan;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rapport ta’ bażi huwa element ewlieni biex id-Direttiva IPPC taħdem flimkien ma’ politiki 
ambjentali oħra. Il-bijodiversità tal-ħamrija hija indikatur effettiv dwar il-livell tas-saħħa u l-
kwalità tal-ħamrija li jipprovdi bażi soda għal rimedju u evalwazzjoni tal-obbligu tal-
operaturi b’konformità mal-prinċipju li min iniġġes iħallas, u għalhekk ir-rapport ta’ bażi 
huwa kwistjoni prerekwiżita.
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Emenda 141
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) l-ammont tas-sustanzi jew 
preparazzjonijiet perikolużi użati fl-
istallazzjoni kif definit fid-Direttiva tal-
Kunsill 67/548/KE tas-27 ta’ Ġunju 1967

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-permess għandu jinkludi l-lista tas-sustanzi perikolużi użati fl-istallazzjoni konċernata 
sabiex tiżdied it-trasparenza dwar l-użu ta’ dawn is-sustanzi u jkun hemm bażi sew fuqiex jiġu 
stipulati l-kundizzjonijiet tal-permess.

Emenda 142
Robert Sturdy

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) il-miżuri għall-prevenzjoni u l-irkupru 
tal-iskart iġġenerat mill-istallazzjoni;

(h) fejn hemm bżonn, il-miżuri għall-
prevenzjoni u l-irkupru tal-iskart iġġenerat 
mill-istallazzjoni,;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa dubjuż kemm dawn il-miżuri huma strettament meħtieġa għal xi impjant, bħalma huwa
l-impjant ta’ kombustjoni bi dħul termali ta’ bejn 20-50 MW (jekk dawn jidħlu fil-qasam ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva riformulata). It-tħassib prinċipali dwar dawn l-impjanti huwa 
dwar l-impatt tal-emissjonijiet fl-arja, u nemmnu li huwa meħtieġ approċċ integrat bis-sħiħ 
biex jinkludi miżuri li jipprevjenu u jikkontrollaw l-emissjonijiet fuq l-art u fl-ilma (jiġifieri l-
impatti tal-iskart).
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Emenda 143a
Riitta Myller

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt j a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) il-paragun tal-ħidma tal-istallazzjoni 
b’referenza għad-dokument rilevanti dwar 
l-aħjar tekniki disponibbli,

Or. fi

Ġustifikazzjoni

Jekk il-pubbliku jsir konxju minnhom, il-paragun ta’ dat-tip se jgħin biex ikun żgurat li t-
tekniki applikati kienu dawk l-aktar xierqa għall-iskop.

Emenda 143b
Marcello Vernola

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Applikazzjoni għal permess għandha 
tinkludi wkoll sommarju mhux tekniku tad-
dettalji msemmijin fl-ewwel subparagrafu.

Applikazzjoni għal permess għandha 
tinkludi wkoll sommarju mhux tekniku tad-
dettalji msemmijin fl-ewwel subparagrafu 
u fejn xieraq, rapport ta’ bażi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport ta’ bażi għandu jiġi mitlub biss għall-impjanti kbar.
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Emenda 144
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dokumenti ta’ referenza BAT Dokumenti ta’ referenza BAT u rekwiżiti 
minimi 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istipular ta’ rekwiżiti minimi, jew in-Netwerk Ewropea ta’ Sikurezza (ESN), isir mill-
Komitoloġija iżda bl-involviment tal-partijiet interessati qabel il-proċedura Komitoloġika 
(Komitoloġija b’għarfien tekniku speċjalizzat). L-ESN għandha tkun ibbażata fuq kwalunkwe 
dokument ta’ referenza tal-BAT ġdid jew aġġornat u għandha tiġi stabbilita "fejn xieraq". 
Dan għaliex f’ċerti industriji il-proċessi huma kważi kollha differenti anki għall-istess 
sustanzi jew familja ta’ sustanzi; għalhekk jista’ jkun hemm każijiet fejn ELV Ewropew huwa 
determinat għall-proċess/teknika ta’ produzzjoni użat biss fi stallazzjoni waħda.

Emenda 145
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dokumenti ta’ referenza BAT Dokumenti ta’ referenza BAT u rekwiżiti 
minimi 

Or. de
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Emenda 146
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dokumenti ta’ referenza BAT Dokumenti ta’ referenza BAT u skambju 
ta’ informazzjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġabra flimkien u l-adattament tal-Artikoli 14 u 29 huma essenzjali biex ikun garantit il-
proċess attwali għall-iżvilupp u l-adozzjoni tad-dokumenti BREF.

Emenda 147
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dokumenti ta’ referenza BAT Dokumenti ta’ referenza BAT u skambju 
ta’ informazzjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 29 ġie mħassar – u tpoġġa hawn sabiex jitjieb l-abbozzar legali.

Il-kwistjonijiet li ġejjin ġew introdotti sabiex ikun żgurat il-funzjonament tajjeb tal-proċess ta’ 
elaborazzjoni tal-BREF kif ukoll użu wiesa’ tal-BREF.

- sabiex tkun żgurata rappreżentazzjoni aktar bilanċjata fil-proċess, il-fornituri tat-tagħmir 
għandhom ikunu rappreżentati aħjar

- għandu jiġi speċifikat l-irwol tal-Forum eżistenti għall-Iskambju ta’ Informazzjoni

- il-Kummissjoni għandha tiżviluppa gwida għat-titjib tal-ġbir tad-dejta mill-partijiet 
interessati
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- il-kapitoli dwar il-BAT tal-BREFs għandhom jiġu tradotti sabiex ikun żgurat użu aktar 
effettiv.

Emenda 148
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta d-
dokumenti ta’ referenza BAT ibbażati fuq
ir-riżultati tal-iskambju ta’ informazzjoni 
msemmi fl-Artikolu 29.

1. Fuq il-bażi tar-riżultati tal-iskambju ta’ 
informazzjoni msemmi fl-Artikolu 29. Id-
dokumenti ta’ referenza BAT għandhom 
b’mod partikolari jiddeskrivu l-aħjar 
tekniki disponibbli, il-livelli ta’ 
emissjonijiet u ta’ konsum assoċjati u l-
monitoraġġ assoċjat, ir-rijabilitazzjoni tas-
sit wara d-dekommissjoni tal-impjant  u t-
tekniki emerġenti, b’kunsiderazzjoni 
speċjali għall-kriterji elenkati fl-Anness III. 
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li d-
dokumenti ta’ referenza BAT jiġu riveduti 
b’konnessjoni mal-iskambjar ta’ 
informazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 29, 
u jekk hemm bżonn jiġu aġġornati.

2. Id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom b’mod partikolari jiddeskrivu l-
aħjar tekniki diponibbli, il-livelli ta’ 
emissjonijiet assoċjati u l-monitoraġġ 
assoċjat, il-monitoraġġ tal-ħamrija u ta’ l-
ilma tal-pjan u r-rijabilitazzjoni tas-sit u t-
tekniki emerġenti, b’kunsiderazzjoni 
speċjali għall-kriterji elenkati fl-Anness III. 
Il-Kummissjoni għandha tirrevedi u 
taġġorna d-dokumenti ta’ referenza BAT 
kif xieraq.

1a. Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet 
stipulati fil-paragrafu 1b, il-Kummissjoni, 
wara t-tlestija tal-iskambju ta’ 
informazzjoni skont il-paragrafu 1, u fuq 
il-bażi tad-dokument ta’ referenza tal-
BAT, għandha tistipula miżuri għal-
limitazzjoni tal-emissjonijiet (valuri ta' 
limitu tal-emissjoni, parametri ekwivalenti 
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jew miżuri tekniċi ekwivalenti) u rekwiżiti 
ta’ monitoraġġ u konformità għall-ħidma 
konċernata.
Dawn il-miżuri, li għandhom jemendaw 
id-dispożizzjonijiet mhux essenzjali ta’ din 
id-direttiva billi jissupplimentawhom, 
għandhom jiġu adottati permezz tal-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
imsemmija fl-Artikolu 69(2).
1b. Il-Kummissjoni għandha taġġusta l-
Annessi V, VI, VII u VIII billi tadotta 
miżuri għal-limitazzjoni tal-emissjoni 
bħala rekwiżiti minimi fuq il-bażi tad-
dokumenti ta’ referenza konċernati tal-
BAT.
Dawn il-miżuri, li għandhom jemendaw 
id-dispożizzjonijiet mhux essenzjali ta’ din 
id-direttiva billi jissupplimentawhom, 
għandhom jiġu adottati permezz tal-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
imsemmija fl-Artikolu 69(2).
1c. Qabel tittieħed id-deċizjoni tal-kumitat 
kif imsemmi fl-Artikolu 69(2) dwar il-
miżuri skont il-paragrafi 1a u 1b, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta l-
industrija relevanti u l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi u tirrapporta dwar ir-
riżultat tal-konsultazzjonijiet u dwar kif 
dawn ġew meqjusa.
1d. Wara li l-Kummissjoni tissottometti 
lill-kumitat - imsemmi fl-Artikolu 69(2) -
abbozz tal-miżura li għandha tittieħed 
skont il-paragrafu 1a jew 1b, u meta jiġi 
stipulat perjodu ta’ żmien għat-tressiq ta’ 
opinjoni skont l-Artikolu 5a(2), it-tieni 
sentenza, tad-Deċiżjoni 1999/468/EC, din 
għandha tippubblika d-dokument ta’ 
referenza tal-BAT.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ppreservat l-iskambju ta’ informazzjoni bil-ħsieb li jitfasslu d-dokumenti ta’ 
referenza tal-BAT (il-Proċess ta’ Seville). Madankollu, il-Kummissjoni tipproponi li limiti li 
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jorbtu tal-emissjonijiet għandhom jittieħdu mid-dokument ta’ referenza tal-BAT, li jnaqqas il-
volontà tal-industrija li tipparteċipa fil-proċess. Għalhekk, għandu jkun hemm iffissar tal-
valuri ta’ limitu li stallazzjoni ma tista’ bl-ebda mod taqbeż, bl-użu ta’ xibka Ewropea ta’ 
sikurezza, permezz tal-proċedura komitoloġika fejn huma kkonsultati l-partijiet interessati.

Emenda 149
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta d-
dokumenti ta’ referenza BAT ibbażati fuq 
ir-riżultati tal-iskambju ta’ informazzjoni 
msemmi fl-Artikolu 29.

1. Il-Kummissjoni għandha torganizza 
skambju ta’ informazzjoni bejn il-
Kummissjoni, l-Istati Membri, l-industriji 
konċernati u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi li jippromwovu l-protezzjoni 
tal-ambjent bil-għan li jinħolqu, u jiġu 
aġġornati kif xieraq, id-dokumenti ta’ 
referenza tal-BAT.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġabra flimkien u l-adattament tal-Artikoli 14 u 29 huma essenzjali biex ikun garantit il-
proċess attwali għall-iżvilupp u l-adozzjoni tad-dokumenti BREF.

Emenda 150
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta d-
dokumenti ta’ referenza BAT ibbażati fuq 
ir-riżultati tal-iskambju ta’ informazzjoni 
msemmi fl-Artikolu 29.

1. Il-Kummissjoni għandha torganizza 
skambju ta’ informazzjoni mal-Istati 
Membri, mal-industriji konċernati li 
huma rappreżentati b’mod bilanċjat minn 
fornituri u operaturi tas-sistema 
industrijali u mal-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi li jippromwovu 
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protezzjoni ambjentali dwar dan li ġej: 
(a) ir-rendiment tal-istallazzjonijiet 
f’termini ta’ emissjonijiet, tniġġis, 
konsum u n-natura tal-materji primi, l-
użu tal-enerġija jew il-ġenerazzjoni tal-
iskart; 
(b) l-aħjar tekniki disponibbli użati, il-
monitoraġġ assoċjat u l-iżvilupp ta’ dawn.
Il-Kummissjoni għandha twaqqaf Forum 
għall-Iskambju ta’ Informazzjoni 
magħmul mill-Istati Membri, ir-
rappreżentanti tal-industriji konċernati u 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi 
dwar l-organizzazzjoni tal-iskambju ta’ 
informazzjoni imsemmi fil-paragrafu 1.
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
gwida għall-iskambju ta’ informazzjoni li 
jkun jinkludi l-ġbir tad-dejta u d-
determinazzjoni tal-kontenut tad-
dokumenti ta’ referenza tal-BAT. Għandu 
jiġi ppubblikat rapport ta’ evalwazzjoni 
mill-Kummissjoni. Ir-rapport għandu 
jkun aċċessibbli fuq l-Internet..
1a. Filwaqt li tikkunsidra l-opinjoni 
espressa mill-Forum dwar l-Iskambju ta’ 
Informazzjoni, Il-Kummissjoni għandha 
tadotta dokumenti ta’ referenza BAT 
ġodda u aġġornati bbażati fuq ir-riżultati 
tal-iskambju ta’ informazzjoni msemmi fil-
paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 29 ġie mħassar – u tpoġġa hawn sabiex jitjieb l-abbozzar legali.

Il-kwistjonijiet li ġejjin ġew introdotti sabiex ikun żgurat il-funzjonament tajjeb tal-proċess ta’ 
elaborazzjoni tal-BREF kif ukoll użu wiesa' tal-BREF.

- sabiex tkun żgurata rappreżentazzjoni aktar bilanċjata fil-proċess, il-fornituri tat-tagħmir 
għandhom ikunu rappreżentati aħjar

- għandu jiġi speċifikat l-irwol tal-Forum eżistenti għall-Iskambju ta’ Informazzjoni
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- il-Kummissjoni għandha tiżviluppa gwida għat-titjib tal-ġbir tad-dejta mill-partijiet 
interessati

- il-kapitoli dwar il-BAT tal-BREFs għandhom jiġu tradotti sabiex ikun żgurat użu aktar 
effettiv.

Emenda 151
Marcello Vernola

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta d-
dokumenti ta’ referenza BAT ibbażati fuq 
ir-riżultati tal-iskambju ta’ informazzjoni 
msemmi fl-Artikolu 29.

1. Wara konsultazzjoni regolari mal-
gruppi ta’ interess, il-Kummissjoni 
għandha tadotta d-dokumenti ta’ referenza 
BAT ibbażati fuq ir-riżultati tal-iskambju 
ta’ informazzjoni msemmi fl-Artikolu 29.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskambju ta’ informazzjoni b’konnessjoni mal-abbozzar tad-dokumenti ta’ referenza tal-
BAT (il-Proċess ta’ Seville) għandu jibqa’ kif inhu.

Emenda 152
Caroline Jackson

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta d-
dokumenti ta’ referenza BAT ibbażati fuq
ir-riżultati tal-iskambju ta’ informazzjoni 
msemmi fl-Artikolu 29.

1. Fuq il-bażi tar-riżultati tal-iskambju ta’ 
informazzjoni msemmi fl-Artikolu 29.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Proċess ta' Seville għandu jibqa’ kif inhu. L-għan tal-IPPC hu li jkun protett l-ambjent. Il-
kunċett ta’ Xibka ta’ Sikurezza Ewropea jista’ jkun ta’ għajnuna peress li jipprova 
jistabbilixxi qafas konsistenti madwar l-Istati Membri tal-UE: dan jista’ jinkludi programmi 
ta’ identifikazzjoni ta’ tnixxijiet u ta’ tiswija żviluppati f’livell Ewropew. Mhux dejjem ikun 
xieraq li l-Kummissjoni tistipula valuri ta’ limitu tal-emissjoni (ELVs) peress li f’ċerti setturi 
industrijali, kull proċess huwa differenti. Għalhekk hemm bżonn li l-Awtorità Kompetenti tal-
Istati Membri jkollha d-diskrezzjoni li tistabbilixxi l-ELVs.

Emenda 153
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta d-
dokumenti ta’ referenza BAT ibbażati fuq 
ir-riżultati tal-iskambju ta’ informazzjoni 
msemmi fl-Artikolu 29.

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta r-
riżultat tal-iskambju ta’ informazzjoni 
msemmi fl-Artikolu 29 bħala d-dokumenti 
ta’ referenza BAT. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istipular ta’ rekwiżiti minimi, jew ix-Xibka Ewropea ta’ Sikurezza (ESN), isir mill-
Komitoloġija iżda bl-involviment tal-partijiet interessati qabel il-proċedura Komitoloġika 
(Komitoloġija b’għarfien tekniku speċjalizzat). L-ESN għandha tkun ibbażata fuq kwalunkwe 
dokument ta’ referenza tal-BAT ġdid jew aġġornat u għandha tiġi stabbilita “fejn xieraq”. 
Dan għaliex f’ċerti industriji l-proċessi huma kważi kollha differenti anki għall-istess sustanzi 
jew familja ta’ sustanzi; għalhekk jista’ jkun hemm każijiet fejn ELV Ewropew huwa 
determinat għall-proċess/teknika ta’ produzzjoni użat biss fi stallazzjoni waħda. Meta jkunu 
qed jiġu definiti dawn il-miżuri, għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-fattibiltà u b’mod 
partikulari għall-karatteristiċi tekniċi tal-industrija konċernata, inklużi l-effetti bejn il-midja.
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Emenda 154
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 4 u l-Artikolu 68, fuq il-bażi ta’ 
dokumenti ta’ referenza BAT ġodda jew 
aġġornati, il-Kummissjoni, fejn xieraq, 
għandha tagħmel proposti għal miżuri 
għal-limitazzjoni tal-emissjonijiet (valuri 
ta’ limitu tal-emissjoni, parametri 
ekwivalenti jew miżuri tekniċi 
ekwivalenti) u rekwiżiti ta’ monitoraġġ u 
konformità bħala rekwiżiti minimi għall-
attività industrijali konċernata.
Il-Kummissjoni tista’ tipproponi li 
tistipula rekwiżiti minimi għal sustanzi 
speċifiċi li ġew identifikati bħala ta’ 
tħassib madwar l-UE kollha u ta’ 
relevanza għall-attività industrijali 
konċernata.
Dawn ir-rekwiżiti minimi għandhom iqisu 
l-fattibiltà tal-industrija konċernata 
madwar l-UE, u b’mod partikulari l-
karatteristiċi tekniċi, l-effetti bejn il-
midja, u fejn xieraq, jistipulaw perjodi ta’ 
tranżizzjoni għal attivitajiet speċifiċi. 
Il-proposti dwar dawn ir-rekwiżiti minimi 
għandhom ikunu suġġetti għal 
evalwazzjoni tal-impatt settorjali madwar 
l-UE, fejn jiġu eżaminati s-sitwazzjonijiet 
varji fl-Istati Membri kollha. 
Fil-proposti tagħha dwar ir-rekwiżiti 
minimi, il-Kummissjoni għandha 
tikkolsulta lill-partijiet interessati involuti 
fl-iskambju ta’ informazzjoni msemmi fl-
Artikolu 29. 
Dawn il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissupplimentawhom, 
għandhom jiġu adottati permezz tal-
proċedura regolatorja bi skrutinju kif 
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imsemmija fl-Artikolu 69(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istipular ta’ rekwiżiti minimi, jew ix-Xibka Ewropea ta’ Sikurezza (ESN), isir mill-
Komitoloġija iżda bl-involviment tal-partijiet interessati qabel il-proċedura Komitoloġika 
(Komitoloġija b’għarfien tekniku speċjalizzat). L-ESN għandha tkun ibbażata fuq kwalunkwe 
dokument ta’ referenza tal-BAT ġdid jew aġġornat u għandha tiġi stabbilita “fejn xieraq”. 
Dan għaliex f’ċerti industriji l-proċessi huma kważi kollha differenti anki għall-istess sustanzi 
jew familja ta’ sustanzi; għalhekk jista’ jkun hemm każijiet fejn ELV Ewropew huwa 
determinat għall-proċess/teknika ta’ produzzjoni użat biss fi stallazzjoni waħda. Meta jkunu 
qed jiġu definiti dawn il-miżuri, għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-fattibiltà u b’mod 
partikulari għall-karatteristiċi tekniċi tal-industrija konċernata, inklużi l-effetti bejn il-midja.

Emenda 155
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Dan l-iskambju ta’ informazzjoni 
għandu mill-inqas jinkludi l-kwistjonijet li 
ġejjin: 
(a) ir-rendiment tal-istallazzjonijiet 
f’termini ta’ emissjonijiet, tniġġis, 
konsum u n-natura tal-materji primi, l-
użu tal-enerġija jew il-ġenerazzjoni tal-
iskart; 
(b) l-aħjar tekniki disponibbli użati, il-
monitoraġġ assoċjat u l-iżvilupp ta’ dawn.
1b. Id-dokumenti t’' referenza BAT 
għandhom jiġu mħejjija fuq il-bażi tal-
iskambju t’' informazzjoni msemmi fil-
paragrafu 1 u, b’mod partikulari, 
għandhom jagħtu attenzjoni speċjali lill-
kriterji elenkati fl-Anness III, jiddeskrivu 
l-aħjar tekniki disponibbli, il-livelli tal-
emissjoni assoċjati u l-monitoraġġ 
assoċjat, il-monitoraġġ tal-ħamrija u tal-
ilma tal-pjan, u r-rijabilitazzjoni tas-sit u 
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t-tekniki emerġenti. 
1c. Il-Kummissjoni għandha tadotta u 
tippubblika dokumenti ta’ referenza BAT 
ġodda u aġġornati b’konformità mar-
riżultati tal-iskambju ta’ informazzjoni 
msemmi fil-paragrafu 1. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġabra flimkien u l-adattament tal-Artikoli 14 u 29 huma essenzjali biex ikun garantit il-
proċess attwali għall-iżvilupp u l-adozzjoni tad-dokumenti BREF.

Emenda 156
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom b’mod partikolari jiddeskrivu l-
aħjar tekniki diponibbli, il-livelli ta’ 
emissjonijiet assoċjati u l-monitoraġġ 
assoċjat, il-monitoraġġ tal-ħamrija u ta’ l-
ilma tal-pjan u r-rijabilitazzjoni tas-sit u t-
tekniki emerġenti, b’kunsiderazzjoni 
speċjali għall-kriterji elenkati fl-Anness 
III. Il-Kummissjoni għandha tirrevedi u 
taġġorna d-dokumenti ta’ referenza BAT 
kif xieraq.

2. Id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom jitħejjew fuq il-bażi tal-
iskambju ta’ informazzjoni msemmi fil-
paragrafu 1 u b’mod partikolari 
għandhom jagħtu attenzjoni speċjali lill-
kriterji elenkati fl-Anness III, jiddeskrivu 
l-aħjar tekniki disponibbli, il-livelli ta’ 
emissjonijiet assoċjati u l-monitoraġġ 
assoċjat, il-monitoraġġ tal-ħamrija u ta’ l-
ilma tal-pjan u r-rijabilitazzjoni tas-sit u t-
tekniki emerġenti.

2a. Il-Kummissjoni għandha tadotta u 
tippubblika dokumenti ta’ referenza BAT 
ġodda u aġġornati b’konformità mar-
riżultati tal-iskambju ta’ informazzjoni 
msemmi fil-paragrafu 1. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġabra flimkien u l-adattament tal-Artikoli 14 u 29 huma essenzjali biex ikun garantit il-
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proċess attwali għall-iżvilupp u l-adozzjoni tad-dokumenti BREF.

Emenda 157
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom b’mod partikolari jiddeskrivu l-
aħjar tekniki diponibbli, il-livelli ta’ 
emissjonijiet assoċjati u l-monitoraġġ 
assoċjat, il-monitoraġġ tal-ħamrija u ta’ l-
ilma tal-pjan u r-rijabilitazzjoni tas-sit u t-
tekniki emerġenti, b’kunsiderazzjoni 
speċjali għall-kriterji elenkati fl-Anness III. 
Il-Kummissjoni għandha tirrevedi u 
taġġorna d-dokumenti ta’ referenza BAT 
kif xieraq.

2. Id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom b’mod partikolari jiddeskrivu l-
aħjar tekniki disponibbli, il-livelli ta’ 
emissjonijiet assoċjati u l-konsum 
assoċjat, u l-monitoraġġ assoċjat, il-
monitoraġġ tal-ħamrija u ta’ l-ilma tal-pjan 
u r-rijabilitazzjoni tas-sit u t-tekniki 
emerġenti, b’kunsiderazzjoni speċjali 
għall-kriterji elenkati fl-Anness III. Il-
Kummissjoni jew l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-kapitoli li 
jiddefinixxu l-BAT fid-dokumenti ta' 
referenza BAT ikunu disponibbli fil-
lingwi uffiċjali tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 29 ġie mħassar – u tpoġġa hawn sabiex jitjieb l-abbozzar legali.

Il-kwistjonijiet li ġejjin ġew introdotti sabiex ikun żgurat il-funzjonament tajjeb tal-proċess ta' 
elaborazzjoni tal-BREF kif ukoll użu wiesa’ tal-BREF.

- sabiex tkun żgurata rappreżentazzjoni aktar bilanċjata fil-proċess, il-fornituri tat-tagħmir 
għandhom ikunu rappreżentati aħjar

- għandu jiġi speċifikat l-irwol tal-Forum eżistenti għall-Iskambju ta’ Informazzjoni

- il-Kummissjoni għandha tiżviluppa gwida għat-titjib tal-ġbir tad-dejta mill-partijiet 
interessati

- il-kapitoli dwar il-BAT tal-BREFs għandhom jiġu tradotti sabiex ikun żgurat użu aktar 
effettiv.
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Emenda 158
Marcello Vernola

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom b’mod partikolari jiddeskrivu l-
aħjar tekniki diponibbli, il-livelli ta’ 
emissjonijiet assoċjati u l-monitoraġġ 
assoċjat, il-monitoraġġ tal-ħamrija u ta’ l-
ilma tal-pjan u r-rijabilitazzjoni tas-sit u t-
tekniki emerġenti, b’kunsiderazzjoni 
speċjali għall-kriterji elenkati fl-Anness III. 
Il-Kummissjoni għandha tirrevedi u 
taġġorna d-dokumenti ta’ referenza BAT 
kif xieraq.

2. Id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom b’mod partikolari jiddeskrivu l-
aħjar tekniki disponibbli, il-livelli ta’ 
emissjonijiet assoċjati u l-monitoraġġ 
assoċjat, il-monitoraġġ tal-ħamrija u ta’ l-
ilma tal-pjan u r-rijabilitazzjoni tas-sit 
wara t-tmiem definittiv tal-attivitajiet tal-
istallazzjoni u t-tekniki emerġenti, 
b’kunsiderazzjoni speċjali għall-kriterji 
elenkati fl-Anness III. Il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi u taġġorna d-dokumenti 
ta’ referenza BAT mill-inqas kull għaxar 
snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskambju ta’ informazzjoni b’konnessjoni mal-abbozzar tad-dokumenti ta’ referenza tal-
BAT (il-Proċess ta’ Seville) għandu jibqa’ kif inhu.

Emenda 159
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom b’mod partikolari jiddeskrivu l-
aħjar tekniki diponibbli, il-livelli ta’ 
emissjonijiet assoċjati u l-monitoraġġ 
assoċjat, il-monitoraġġ tal-ħamrija u tal-
ilma tal-pjan u r-rijabilitazzjoni tas-sit u t-
tekniki emerġenti, b’kunsiderazzjoni 
speċjali għall-kriterji elenkati fl-Anness III. 
Il-Kummissjoni għandha tirrevedi u 

Dawn id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom b’mod partikolari jiddeskrivu l-
aħjar tekniki diponibbli, il-livelli ta’ 
emissjonijiet assoċjati u l-monitoraġġ 
assoċjat, u t-tekniki emerġenti, 
b’kunsiderazzjoni speċjali għall-kriterji 
elenkati fl-Anness III. Id-dokumenti ta’ 
referenza BAT għandhom jiġu reveduti u 
aġġornati kif xieraq fil-qafas tal-iskambju 
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taġġorna d-dokumenti ta’ referenza BAT 
kif xieraq.

ta’ informazzjoni msemmi fl-Artikolu 29. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istipular ta’ rekwiżiti minimi, jew ix-Xibka Ewropea ta' Sikurezza (ESN), isir mill-
Komitoloġija iżda bl-involviment tal-partijiet interessati qabel il-proċedura Komitoloġika 
(Komitoloġija b’għarfien tekniku speċjalizzat). L-ESN għandha tkun ibbażata fuq kwalunkwe 
dokument ta’ referenza tal-BAT ġdid jew aġġornat u għandha tiġi stabbilita “fejn xieraq”. 
Dan għaliex f’ċerti industriji l-proċessi huma kważi kollha differenti anki għall-istess sustanzi 
jew familja ta’ sustanzi; għalhekk jista’ jkun hemm każijiet fejn ELV Ewropew huwa 
determinat għall-proċess/teknika ta’ produzzjoni użat biss fi stallazzjoni waħda. Meta jkunu 
qed jiġu definiti dawn il-miżuri, għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-fattibiltà u b’mod 
partikulari għall-karatteristiċi tekniċi tal-industrija konċernata, inklużi l-effetti bejn il-midja.

Emenda 160
Caroline Jackson

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom b’mod partikolari jiddeskrivu l-
aħjar tekniki diponibbli, il-livelli ta’ 
emissjonijiet assoċjati u l-monitoraġġ 
assoċjat, il-monitoraġġ tal-ħamrija u tal-
ilma tal-pjan u r-rijabilitazzjoni tas-sit u t-
tekniki emerġenti, b’kunsiderazzjoni 
speċjali għall-kriterji elenkati fl-Anness III. 
Il-Kummissjoni għandha tirrevedi u 
taġġorna d-dokumenti ta’ referenza BAT 
kif xieraq.

2) Id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom b’mod partikolari jiddeskrivu l-
aħjar tekniki disponibbli, il-livelli ta’ 
emissjonijiet u konsum assoċjati u l-
monitoraġġ assoċjat, u t-tekniki emerġenti, 
b’kunsiderazzjoni speċjali għall-kriterji 
elenkati fl-Anness III.

(a) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 4 u l-Artikolu 68, mat-tlestija 
tal-iskambju ta’ informazzjoni kif previst 
fil-paragrafu 1 u fuq il-bażi ta’ dokumenti 
t’' referenza BAT, il-Kummissjoni, fejn 
xieraq, tista’ tuża l-proċedura ta’ 
kodeċiżjoni, miżuri għal-limitazzjoni tal-
emissjonijiet (eż. valuri ta’ limitu tal-
emissjoni, parametri ekwivalenti jew 
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miżuri tekniċi ekwivalenti) u rekwiżiti ta’ 
monitoraġġ u konformità bħala rekwiżiti 
minimi għall-attività konċernata u ’l fuq 
mill-firxa tal-BATAEL.
(b) Fuq il-bażi tad-dokumenti ta’ 
referenza BAT relevanti, il-Kummissjoni 
għandha tadatta Parti 1 u 2 tal-Anness V, 
Parti 3, 4 u 5 tal-Anness VI, Parti 2, 3, 4 u 
5 tal-Anness VII u Parti 1 u 3 tal-Anness 
VIII billi tistipula miżuri biex jillimitaw l-
emissjonijiet bħala rekwiżiti minimi. 
(c) Fit-tħejjija tal-proposta tagħha, il-
Kummissjoni għandha tqis ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat 
Xjentifiku dwar it-Tossiċità, l-Ekotossiċità 
u l-Ambjent, tal-Istati Membri, il-
Parlament Ewropew, l-Aġenzija Ewropea 
dwar l-Ambjent, il-programmi ta’ riċerka 
Komunitarji, l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali inklużi dawk li 
jirrappreżentaw impriżi żgħar u medji, 
organizzazzjonijiet ambjentali Ewropej u 
kwalunkwe informazzjoni oħra eilevanti li 
tiltaqa’ magħha.
(d) Jekk ikun hemm bżonn, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi u 
tipproponi miżuri li jillimitaw l-
emissjonijiet.
(e) B’konformità mal-obbligi tagħhom 
skont id-Direttiva 85/337/KEE kif 
emendata minn 97/11/KE u 2003/35/KE 
dwar l-Evalwazzjoni tal-Impatt fuq l-
Ambjent, l-Awtorità Kompetenti għandha 
tevalwa l-impatt tal-miżuri biex jillimitaw 
l-emissjonijiet u tistipula valuri ta’ limitu 
tal-emissjonijiet speċifiċi għal kull 
stallazzjoni fl-Anness III kif xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Proċess ta’ Seville għandu jibqa’ kif inhu. L-għan tal-IPPC hu li jkun protett l-ambjent. Il-
kunċett ta’ Xibka ta’ Sikurezza Ewropea jista' jkun ta’ għajnuna peress li jipprova 
jistabbilixxi qafas konsistenti madwar l-Istati Membri tal-UE: dan jista’ jinkludi programmi 
ta’ identifikazzjoni ta’ tnixxijiet u ta’ tiswija żviluppati f’livell Ewropew. Mhux dejjem ikun 
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xieraq li l-Kummissjoni tistipula valuri ta’ limitu tal-emissjoni (ELVs) peress li f’ċerti setturi 
industrijali, kull proċess huwa differenti. Għalhekk hemm bżonn li l-Awtorità Kompetenti tal-
Istati Membri jkollha d-diskrezzjoni li tistabbilixxi l-ELVs.

Emenda 161
Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom b’mod partikolari jiddeskrivu l-
aħjar tekniki diponibbli, il-livelli ta’ 
emissjonijiet assoċjati u l-monitoraġġ 
assoċjat, il-monitoraġġ tal-ħamrija u ta’ l-
ilma tal-pjan u r-rijabilitazzjoni tas-sit u t-
tekniki emerġenti, b’kunsiderazzjoni 
speċjali għall-kriterji elenkati fl-Anness III. 
Il-Kummissjoni għandha tirrevedi u 
taġġorna d-dokumenti ta’ referenza BAT 
kif xieraq.

2. Id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom b’mod partikolari jiddeskrivu l-
aħjar tekniki disponibbli, il-livelli ta’ 
emissjonijiet assoċjati u l-monitoraġġ 
assoċjat, il-monitoraġġ tal-ħamrija u ta’ l-
ilma tal-pjan u r-rijabilitazzjoni tas-sit u t-
tekniki emerġenti, b’kunsiderazzjoni 
speċjali għall-kriterji elenkati fl-Anness III. 
Il-Kummissjoni għandha tirrevedi u 
taġġorna d-dokumenti ta’ referenza BAT 
kif xieraq u tiffinalizza r-reviżjoni mill-
inqas 7 snin wara l-pubblikazzjoni tal-
aħħar reviżjoni. Il-Kummissjoni jew l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kapitoli ta’ definizzjoni tad-dokumenti 
finali msemmija fl-Artikolu 20 għandhom 
ikunu disponibbli fil-lingwi uffiċjali tal-
awtorità kompetenti fejn ikun hemm 
talba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-BREFs huma ċentrali meta jiddeterminaw il-BAT: it-traduzzjoni tal-aktar kapitoli 
importanti fil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea hija prekundizzjoni għall-użu effettiv 
tagħhom. Il-BREFs jirriflettu l-kunċett dinamiku ta’ riżultat tekniku li jsir qbil dwaru 
ġeneralment wara proċess ta’ 5 snin bejn l-esperti tekniċi differenti, u l-bidla teknoloġika 
għandha tiġi rikonoxxuta permezz ta’ aġġornament aktar sistematiku u regolari tal-BREF 
mill-inqas kull 7 snin.
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Emenda 162
Claude Turmes

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom b’mod partikolari jiddeskrivu l-
aħjar tekniki diponibbli, il-livelli ta’ 
emissjonijiet assoċjati u l-monitoraġġ 
assoċjat, il-monitoraġġ tal-ħamrija u ta’ l-
ilma tal-pjan u r-rijabilitazzjoni tas-sit u t-
tekniki emerġenti, b’kunsiderazzjoni 
speċjali għall-kriterji elenkati fl-Anness III. 
Il-Kummissjoni għandha tirrevedi u 
taġġorna d-dokumenti ta’ referenza BAT 
kif xieraq.

2. Id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom b’mod partikolari jiddeskrivu l-
aħjar tekniki disponibbli, il-livelli ta’ 
emissjonijiet assoċjati u l-monitoraġġ 
assoċjat, il-monitoraġġ tal-ħamrija u ta’ l-
ilma tal-pjan u r-rijabilitazzjoni tas-sit u t-
tekniki emerġenti, b’kunsiderazzjoni 
speċjali għall-kriterji elenkati fl-Anness III. 
Il-Kummissjoni għandha tirrevedi u 
taġġorna d-dokumenti ta’ referenza BAT 
kif xieraq, u tiffinalizza r-reviżjoni mill-
inqas 7 snin wara l-pubblikazzjoni tal-
aħħar reviżjoni. Il-Kummissjoni jew l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
dokumenti ta’ referenza BATgħandhom 
ikunu disponibbli fil-lingwi uffiċjali tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-traduzzjoni tal-aktar kapitoli importanti tal-BREFs fil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
hija prekundizzjoni għall-użu effettiv tagħhom. In-natura dinamika tal-bidla teknoloġika 
għandha tiġi rikonoxxuta u riflessa permezz ta’ aġġornament aktar sistematiku u regolari tad-
dokumenti BREF mill-inqas kull 7 snin.

Emenda 163
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom b’mod partikolari jiddeskrivu l-
aħjar tekniki diponibbli, il-livelli ta’ 
emissjonijiet assoċjati u l-monitoraġġ 

2. Id-dokumenti ta’ referenza BAT 
għandhom b’mod partikolari jiddeskrivu l-
aħjar tekniki disponibbli, il-livelli ta’ 
emissjonijiet assoċjati u l-monitoraġġ 
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assoċjat, il-monitoraġġ tal-ħamrija u tal-
ilma tal-pjan u r-rijabilitazzjoni tas-sit u t-
tekniki emerġenti, b’kunsiderazzjoni 
speċjali għall-kriterji elenkati fl-Anness III. 
Il-Kummissjoni għandha tirrevedi u
taġġorna d-dokumenti ta’ referenza BAT 
kif xieraq.

assoċjat, u t-tekniki emerġenti, 
b’kunsiderazzjoni speċjali għall-kriterji 
elenkati fl-Anness III. Id-dokumenti ta’ 
referenza BAT għandhom jiġu reveduti u 
aġġornati kif xieraq meta jkun hemm 
skambju ta’ informazzjoni kif previst fl-
Artikolu 29.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

La préparation et l'adoption des documents de référence MTD doivent continuer à être le 
résultat de l'échange d'informations visé à l'Artikolu 29. Avec un renforcement du rôle des 
documents de référence MTD, la participation d'autres parties prenantes deviendra encore 
plus cruciale. La révision du BREF ne peut pas être la prérogative exclusive de la 
Commission.

La protection des eaux souterraines est soumise à la législation communautaire. La 
protection des soles pourrait être soumise à la législation communautaire, mais est 
actuellement soumis à la législation nationale. Dispositions pour les eaux souterraines et des 
sols dans la directive IPPC entraînerait des effets indésirables et potentiellement à de la  
double législation. En outre, il n'est pas possible qu’un document à dimension Européenne tel 
que les documents de référence MTD décrivent les milliers de cas différents.

Emenda 164
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Minkejja d-dispożizzjonijeit tal-
Artikolu 68, jekk tiġi identifikata l-ħtieġa 
għal azzjoni Komunitarja, b’mod 
partikulari biex tiġi indirizzata l-ħtieġa 
għall-protezzjoni ambjentali jew biex tiġi 
evitata distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-
suq intern, il-Kummissjoni, fuq bażi tad-
dokumenti BAT, għandha tipproponi 
miżuri għal-limitazzjoni tal-emissjonijiet 
(valuri ta’ limitu tal-emissjoni, parametri 
ekwivalenti jew miżuri tekniċi 
ekwivalenti) u rekwiżiti ta’ monitoraġġ u 
konformità bħala rekwiżiti minimi għall-
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attività jew aktar koperti minn dan il-
Kapitolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-intenzjoni politika tal-Artikolu 19 eżistenti tad-Direttiva 2008/1/KE għandha tinżamm fid-
Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali. Jekk tiġi identifikata l-ħtieġa għal azzjoni 
Komunitarja, il-Kummissjoni, fuq il-bażi tad-dokumenti BAT, għandha tressaq proposti għal 
standards minimi li jorbtu legalment madwar l-UE kollha. Madankollu, bil-kontra tal-emenda 
17, dawn il-miżuri għandhom ikunu suġġetti għall-proċedura ta’ kodeċiżjoni. Barra minn 
hekk, il-Kummissjoni mhux se tkun mistennija li tressaq dawn il-proposti fi kwalunkwe każ 
meta dokument BAT ġdid ikun wasal biex jiġi ppubblikat.

Din l-emenda hija ammissibbli skont ir-Regola 80a ROP minħabba r-rabta tagħha mal-
emenda 17.
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