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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(Dan it-tip ta' proċedura jiddependi fuq il-bażi legali proposta mill-
Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emissjonijiet 
industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) (Riformulazzjoni) 
(COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

Poċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2007)0844),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2), u l-Artikolu 175(1) tat-Trattat KE, skond liema 
artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0002/296/2008)

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-użu aktar 
strutturat tat-teknika ta' kitba mill-ġdid ta' l-atti legali1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0000/2008), 

A. billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv, li jikkonsisti fis-Servizzi Legali tal-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, il-proposta preżenti ma fihiex emendi 
sostanzjali oħra apparti dawk li huma diġà ppreżentati fil-proposta bħala tali, u billi, fir-
rigward tal-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-test legali preżenti li ma ġewx mibdula, 
il-proposta tinkludi kodifikazzjon ċara ta' dawn it-testi mingħajt bidliet sostanzjali,  

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni bl-adattamenti għar-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp 
ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni;

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

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

                                               
1 ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1
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Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex jitqiesu l-iżviluppi fl-aħjar 
tekniki disponibbli jew bidliet oħrajn fir-
rigward ta’ tibdil fi stallazzjoni, il-
kundizzjonijiet tal-permess għandhom jiġu 
kkunsidrati mill-ġdid regolarment u, fejn 
meħtieġ, aġġornati, partikolarment wara li 
l-Kummissjoni tadotta dokument ta' 
referenza BAT ġdid jew aġġornat.

(15) Sabiex jitqiesu l-iżviluppi fl-aħjar 
tekniki disponibbli jew bidliet oħrajn fir-
rigward ta’ tibdil fi stallazzjoni, il-
kundizzjonijiet tal-permess għandhom jiġu 
kkunsidrati mill-ġdid regolarment u, fejn 
meħtieġ, aġġornati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Distakki ta' żmien qosra wisq fl-aġġornament tal-kundizzjonijiet tal-permess u l-
alterazzjonijiet u l-attrezzament ta' l-impjant marbutin miegħu huma kuntradittorji għaċ-ċikli 
ta' investiment ta' l-operaturi.

Emenda 2

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 ta' 
l-ilma tal-pjan. Il-kundizzjonijiet tal-
permess għandhom għalhekk jinkludu l-
monitoraġġ tal-ħamrija u ta’ l-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 kunsiderevoli tal-kwalità 
tal-ħamrija u ta' l-ilma tal-pjan. Il-
kundizzjonijiet tal-permess għandhom 
għalhekk, sakemm ikun meħtieġ u xieraq, 
jinkludu l-monitoraġġ tal-ħamrija u ta’ l-
ilma tal-pjan, kif ukoll l-obbligu li s-sit jiġi 
rijabilitat malli l-attivitajiet jintemmu għal 
kollox skond ir-rekwiżiti tad-
dispożizzjonijiet ta' garanzija tal-liġi 
Komunitarja u dik nazzjonali.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Kuntrarju għall-ilma u l-arja, il-ħamrija għandha rata baxxa ta' dħul ta' sustanzi.  Dan il-
marġini ta' żball għall-analiżi tal-ħamrija bħala medja tinsab 'il fuq minn 100%, li jwassal 
sabiex l-istudji tal-ħamrija bil-kemm ikunu sinifikattivi. Għalhekk, riżultati affidabbli li 
jistgħu jiġu riprodotti jeħtieġu studji kkombinati flimkien li jsiru b'rata frekwenti.  Dawn min-
naħa tagħhom jistgħu jwasslu għal ħsarat fis-saffi impermeabbli ta' taħt il-ħamrija 
b'kontaminazzjoni potenzjali ta' saffi ta' l-ilma tal-pjan li kieku jkunu protetti.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) B’mod partikolari, is-setgħa għandha 
tingħata lill-Kummissjoni biex 
tistabbilixxi kriterji għall-għoti ta’ derogi 
mil-livelli ta’ l-emissjonijiet assoċjati ma’ 
l-aħjar tekniki disponibbli kif deskritti fid-
dokumenti ta’ referenza BAT u biex tiġi 
ddeterminata l-frekwenza tal-monitoraġġ 
perjodiku u tal-kontenut tar-rapport ta’ 
bażi kif ukoll il-kriterji li għandhom jiġu 
użati għall-istima tar-riskji ambjentali. 
Għandha wkoll tingħata s-setgħa lill-
Kummissjoni biex tadotta miżuri li 
jikkonċernaw l-iżvilupp u l-applikazjoni 
ta’ tekniki emerġenti, sabiex f’ċerti 
każijiet jiġi ffissat valur limitu ta’ l-
emissjonijiet minimu għad-dijossidu tal-
kubrit, tiġi ffissata d-data li minnha jibda 
jittieħed kejl kontinwu ta' l-emissjonijiet 
fl-arja ta' metalli tqal, dijossini u furani, 
jiġi stabbilit it-tip u l-format ta' l-
informazzjoni li għandha tkun disponibbli 
mingħand l-Istati Membri lill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' 
din id-Direttiva u sabiex l-Anness V sa 
VIII jiġu adattati għall-progress 
xjentifiku u tekniku. Fil-każ ta’ l-impjanti 
ta’ l-inċinerazzjoni ta’ l-iskart u l-impjanti 
tal-koinċinerazzjoni ta’ l-iskart, dan jista’ 
jinkludi l-istabbiliment ta’ kriterji li 
jippermettu derogi mill-monitoraġġ 
kontinwu ta' l-emissjonijiet ta’ trab totali. 

imħassra
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Peress li dawk il-miżuri għandhom 
ambitu ġenerali u tfasslu biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, jew biex jissupplementaw din 
id-Direttiva biż-żieda ta' elementi ġodda 
mhux essenzjali, għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju kif provduta fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta' sussidjarjetà għandu jkun rispettat. Barra minn hekk, il-parteċipazzjoni tal-
gruppi ta' interess, per eżempju ta' esperti fl-industrija, fil-proċedura hija essenzjali.  L-
għarfien tekniku huwa neċessarju biex jiġu żviluppati metodi teknikament perfetti u 
prattikabbli.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. "Tibdil fl-istallazzjoni":  bidla fin-
natura jew it-tħaddim, jew estensjoni, ta’ 
istallazzjoni jew impjant ta’ kombustjoni, 
impjant ta' l-inċinerazzjoni ta’ l-iskart jew 
impjant tal-koinċinerazzjoni ta’ l-iskart  li 
jista' jkollha effetti fuq il-bniedem jew l-
ambjent;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li ssir differenza bejn "tibdil" u "tibdil sostanzjali" fil-prattika wriet li kienet valida fil-
prattika u għalhekk għandha tinżamm.
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Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Tibdil sostanzjali ‘bidla sostanzjali’ 
tfisser bidla fin-natura jew it-tħaddim, jew 
estensjoni, ta’ stallazzjoni jew impjant ta’ 
kombustjoni, impjant ta' l-inċinerazzjoni 
ta’ l-iskart jew impjant tal-koinċinerazzjoni 
ta’ l-iskart  li jista' jkollha effetti negattivi 
sinifikanti fuq il-bniedem jew l-ambjent;

8. Tibdil sostanzjali ‘bidla sostanzjali’ 
tfisser bidla fl-istallazzjoni, fin-natura jew 
it-tħaddim, jew estensjoni, ta’ stallazzjoni 
jew impjant ta’ kombustjoni, impjant ta' l-
inċinerazzjoni ta’ l-iskart jew impjant tal-
koinċinerazzjoni ta’ l-iskart  li, fl-opinjoni 
ta' l-awtorità kompetenti, jista' jkollha 
effetti negattivi sinifikanti fuq il-bniedem 
jew l-ambjent;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li ssir differenza bejn "tibil" u "tibdil sostanzjali" fil-prattika wriet li kienet valida fil-
prattika u għalhekk għandha tinżamm. Barra minn hekk, għandu jiġi ċċarat li l-awtorità 
tiddeċiedi jekk it-tibdil huwiex kunsiderevoli jew le.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 9 – ittra c a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) Meta jiġu stabbiliti l-aħjar tekniki 
disponibbli għandhom jiġu kkunsidrati 
partikolarment l-punti elenkati fl-Anness 
III;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Apparti d-dokumenti ta' riferenza BAT hemm informazzjoni oħra, per eżempju dik 
ippubblikata minn organizzazzjonijiet pubbliċi internazzjonali, li jistgħu jiġu kkunsidrati 
bħala kriterju biex tiġi determinata l-aħjar informazzjoni possibbli. It-tħassir tat-test li 
għamlet il-Kummissjoni għandu jiġi revokat.
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Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – Punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. ‘il-pubbliku kkonċernat  ’ tfisser il-
pubbliku affettwat jew x’aktarx li jiġi 
affettwat bil-proċeduri dwar it-tfassil tad-
deċiżjonijiet dwar il-ħruġ jew l-
aġġornament ta' permess jew ta' 
kundizzjonijiet ta' permess  jew li għandu 
interess fihom; 

12. ‘il-pubbliku kkonċernat  ’ tfisser il-
pubbliku affettwat jew x’aktarx li jiġi 
affettwat bil-proċeduri dwar it-tfassil tad-
deċiżjonijiet dwar il-ħruġ jew l-
aġġornament ta' permess jew ta' 
kundizzjonijiet ta' permess  jew li għandu 
interess fihom; fis-sens tad-definizzjoni ta' 
dan il-kunċett organizzazzjonijiet non-
governattivi li jimpenjaw ruħhom favur l-
ambjent u li jissodisfaw ir-rekwiżiti li 
japplikaw skond il-liġijiet nazzjonali, 
għandhom interess;

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tħassir ta' l-aħħar frażi mill-Kummissjon jikser il-Konvenzjoni ta' Aarhus u għalhekk 
għandu jiġi revokat.

Emenda 8

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 
ta' l-ambjent jew iffrankar akbar milli l-
aħjar tekniki disponibbli eżistenti;

13. ‘teknika emerġenti’ tfisser teknika 
ġdida għal attività industrijali li tat prova 
ta' effiċjenza u li, jekk żviluppata 
kummerċjalment, tista’ tipprovdi livell 
ġenerali komparabbli jew ogħla ta’ ħarsien 
ta' l-ambjent jew iffrankar akbar jew 
komparabbli milli l-aħjar tekniki 
disponibbli eżistenti;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

It-tekniki għandhom ikunu taw prova tal-validità tagħhom fil-prattika, jiġifieri fl-
applikazzjoni industrijali jew okkupazzjonali, peress li l-użu b'suċċess f'kundizzjonijiet ta' 
laboratorju jew proġetti pilota mhux dejjem ikun ta' l-istess importanza, b'riżultati 
soddisfaċenti fl-użu ta' kuljum. Barra minn hekk, għandu jiġi kkunsidrat ukoll l-użu ta' 
teknoloġiji ġodda li, flimkien ma' teknoloġiji eżistenti, iwasslu għal riżultati komparabbli ta' 
ħarsien ta' l-ambjent jew ta' prevenzjoni.

Emenda 9

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;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva IPPC timmira lejn il-prevenzjoni ta' ħsara lill-ambjent. Wara l-waqfien definittiv 
id-dispożizzjonijiet legali ta' l-Istati Membri għandhom ikunu determinanti biex ikun 
iggarantit li l-kundizzjoni tas-sit ta' l-istallazzjoni tkun taqbel ma' l-użu tiegħu fil-ġejjieni.  
Jekk ir-rijabilitazzjoni tkun neċessarja il-miżuri ta' rijabilitazzjoni għandhom ikunu ppjanati 
sew għall-użu futur u jsiru fuq il-bażi ta' evalwazzjoni tar-riskju għas-saħħa tal-bniedem u l-
ambjent.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

26. ‘impjant ta' inċinerazzjoni ta’ l-iskart ’ 
tfisser kull apparat u tagħmir tekniku 
stazzjonarju jew mobbli dedikat għat-
trattament ta' sħana ta' l-iskart bi jew 
mingħajr l-irkupru tas-sħana ġenerata , 
permezz ta’  l-inċinerazzjoni bl-
ossidazzjoni ta' l-iskart kif ukoll proċessi 

26. ‘impjant ta' inċinerazzjoni ta’ l-iskart ’ 
tfisser kull apparat u tagħmir tekniku 
stazzjonarju jew mobbli dedikat għat-
trattament ta' sħana ta' l-iskart bi jew 
mingħajr l-irkupru tas-sħana ġenerata, 
permezz ta’ l-inċinerazzjoni bl-ossidazzjoni 
ta' l-iskart u ta' proċessi termali oħra 
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ta' trattamenti oħra tas-sħana sakemm is-
sustanzi li jirriżultaw mit-trattament jiġu 
sussegwentement inċinerati.

bħall-piroliżi, gassifikazzjoni jew proċessi 
ta' plasma, sakemm is-sustanzi li 
jirriżultaw mit-trattament jiġu 
sussegwentement inċinerati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li anki l-piroliżi, il-gassifikazzjoni u l-proċessi ta' plasma huma inklużi.

Emenda 11

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 
stallazzjoni waħda jew aktar jew partijiet 
minn stallazzjonijiet imħaddma mill-istess 
operatur fuq l-istess sit jew fuq siti 
differenti.

Meta permess ikopri żewġ stallazzjonijiet 
jew aktar, kull stallazzjoni għandha 
tikkonforma mar-rekwiżiti ta' din id-
Direttiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Permess wieħed m'għandux ikopri numru ta' siti ta' operatur għaliex inkella jistgħu jiġri 
lijinħolqu problemi dwar liema awtorità hija responsabbli għal liema sit.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żewġ persuni naturali jew ġuridiċi jew 
aktar jistgħu jkunu l-operatur konġunt ta’ 

stallazzjoni waħda jew impjant ta’ 
kombustjoni, impjant ta’ l-inċinerazzjoni 
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stallazzjoni jew impjant ta’ kombustjoni, 
impjant ta’ l-inċinerazzjoni ta’ l-iskart jew 
impjant tal-koinċinerazzjoni ta’ l-iskart, 
jew jistgħu jkunu l-operaturi ta' partijiet 
differenti ta' stallazzjoni jew impjant.

ta’ l-iskart jew impjant tal-koinċinerazzjoni 
ta’ l-iskart jistgħu jkunu operati biss minn 
persuni naturali jew ġuridiċi nominata 
lill-awtorità kompetenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabilità, b'mod partikolari fl-obbligi ta' l-operaturi fis-sens ta' din id-direttiva, 
għandha tiġi allokata b'mod ċar. Barra minn hekk, l-awtorità kompetenti teħtieġ persuna 
responsabbli ta' kuntatt biex jiġu implimentati r-rekwiżiti tad-direttiva.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – Punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) l-operatur jipprovdi lil-awtorità 
kompetenti b’rapport dwar il-konformità 
mal-kundizzjonijiet tal-permess, filwaqt li 
l-intervalli bejn it-tfassil ta' rapport fid-
deċiżjoni ta' l-appovazzjoni jew fid-
dispożizzjonijiet ġenerali obbligatorji 
għandhom jiġu ffissati għal massimu ta' 
36 xahar;

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tfassil ta' rapport iwassal għal piż burokratiku għall-operaturi kif ukoll għall-awtoritajiet 
mingħajr ma jibbenefika konkretament l-ambjent. 

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każijiet ta' ksur  li jikkawża periklu għas- F’każijiet ta' ksur  li jikkawża periklu dirett 
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saħħa umana jew għall-ambjent  u sakemm 
il-konformità mhix restawrata skond il-
punt (b) ta’ l-ewwel subparagrafu, l-
operazzjoni ta' l -istallazzjoni jew l-impjant 
ta’ kombustjoni, impjant ta’ l-
inċinerazzjoni ta’ l-iskart jew impjant tal-
koinċinerazzjoni ta’ l-iskart għandha tkun
sospiża.

għas-saħħa umana jew għall-ambjent  u 
sakemm il-konformità mhix restawrata 
skond il-punt (b) ta’ l-ewwel subparagrafu 
jew sakemm ma jittiħdux miżuri xierqa 
biex jitneħħew il-kawżi tal-ksur, l-
operazzjoni ta' l -istallazzjoni jew l-impjant 
ta’ kombustjoni, impjant ta’ l-
inċinerazzjoni ta’ l-iskart jew impjant tal-
koinċinerazzjoni ta’ l-iskart għandha tkun
sospiża.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ġġib koerenza ma' regolamenti oħra dwar il-protezzjoni tax-xogħol fejn in-
nuqqas ta' operazzjoni ta' l-istallazzjoni jwassal direttament għal periklu għas-saħħa tal-
bniedem.  Il-waqfien mill-operazzjoni ta' l-istallazzjoni jista' jkollu impatt aktar negattiv fuq l-
ambjent milli jista' jkollha t-tiswija ta' stallazzjoni li taħdem.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. jittieħdu l-miżuri meħtieġa fuq il-
waqfien definittiv ta' attivitajiet biex jiġi 
evitat kull riskju ta' tniġġis u biex is-sit tat-
tħaddim jiġi lura għall-istat iddefinit skond 
l-Artikolu 23(2) u 3  .

8. jittieħdu l-miżuri meħtieġa fuq il-
waqfien definittiv ta' attivitajiet biex jiġi 
evitat kull riskju ta' tniġġis u biex is-sit tat-
tħaddim jiġi lura għall-istat soddisfaċenti 
tas-sit ta' l-istallazzjoni skond ir-rekwiżiti 
ta' l-Artikolu 23(2) u 3.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva IPPC timmira lejn il-prevenzjoni ta' ħsara lill-ambjent. Wara l-waqfien definittiv 
id-dispożizzjonijiet legali ta' l-Istati Membri għandhom ikunu determinanti biex ikun 
iggarantit li l-kundizzjoni tas-sit ta' l-istallazzjoni tkun taqbel ma' l-użu tiegħu fil-ġejjieni.  
Jekk ir-rijabilitazzjoni tkun neċessarja, il-miżuri ta' rijabilitazzjoni għandhom ikunu ppjanati 
sew għall-użu futur u jsiru fuq il-bażi ta' evalwazzjoni tar-riskju għas-saħħa tal-bniedem u l-
ambjent.
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Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – ittra k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

k) l-alternattivi prinċipali għat-teknoloġija, 
tekniki u miżuri proposti,  studjati 
f’deskrizzjoni fil-qosor mill-applikant

k) l-alternattivi prinċipali għat-teknoloġija, 
tekniki u miżuri proposti,  studjati 
f’deskrizzjoni fil-qosor mill-applikant, jekk 
ikun il-każ.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-eżami ta' alternattivi u l-elaborazzjoni tagħhom fl-applikazzjoni għall-permess jikkawżaw 
piż burokratiku żejjed u jxekklu l-proċedura ta' l-applikazzjoni.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Kummissjoni għandha tadotta d-
dokumenti ta' referenza BAT ibbażati fuq 
ir-riżultati ta' l-iskambju ta' informazzjoni 
msemmi fl-Artikolu 29.

(1) Fuq il-bażi ta' l-iskambju ta' 
informazzjoni msemmi fl-Artikolu 29 fid-
dokumenti ta’ referenza BAT għandhom 
jiġu deskritti b’mod partikolari l-aħjar 
tekniki diponibbli, il-valuri ta' l-
emissjonijiet u l-konsum marbuta 
magħhom u l-miżuri ta' monitoraġġ 
assoċjat, u ta' rijabilitazzjoni tas-sit wara l-
waqfien mill-operazzjoni ta' l-istallazzjoni 
u t-tekniki emerġenti, b’kunsiderazzjoni 
speċjali għall-kriterji elenkati fl-Anness III. 

(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 
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taġġorna d-dokumenti ta’ referenza BAT 
kif xieraq.

(1a) Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjoni milquta mill-paragrafu 4 u l-
Artikolu 68, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi, wara li jintemm l-iskambju 
ta' informazzjoni skond il-paragrafu 2 u 
fuq il-bażi tad-dokument ta' referenza 
BAT, miżuri li jillimitaw l-emissjonijiet 
(valuri ta' limitu ta' l-emissjonijiet, 
parametri ekwivalenti jew miżuri tekniċi 
ekwivalenti) kif ukoll rekwiżiti ta' kontroll 
u konformità bħala rekwiżiti minimi 
għall-attività rispettiva.
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 69(2).
Il-Kummissjoni għandha tirrevedi u 
taġġorna dawn il-miżuri li jillimitaw l-
emissjonijiet kif xieraq.
(1b) Wara li l-Kummissjoni tkun għaddiet 
abbozz dwar il-miżuri li għandhom 
jittieħdu lill-Kumitat skond l-Artikolu 69 
(2) u tiġi stabbilita data sa meta għandha 
tingħata opinjoni skond l-Artikolu 5a 
(2)(2) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, hija 
għandha tippubblika d-dokument ta' 
referenza BAT.
(1c) Il-Kummissjoni għandha tadatta l-
Anness V Partijiet 1 u 2, l-Anness VI 
Partijiet 3, 4 u 5, l-Anness VII Partijiet 2, 
3, 4 u 5 kif ukoll l-Anness VIII Partijiet 1 
u 3 billi tistabbilixxi miżuri li jillimitaw l-
emissjonijiet bħala rekwiżiti minimi fuq il-
bażi tad-dokumenti ta' riferenza BAT 
relattivi.
Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi ta’ din id-Direttiva li mhumiex 
essenzjali, għandhom ikunu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju stipulata fl-Artikolu 69(2).
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Or. de

Ġustifikazzjoni

L-iskambju ta' informazzjoni għall-elaborazzjoni tad-dokumenti ta' referenza BAT (Proċess 
ta' Seville) għandu jibqa' intatt. Fl-abbozz tal-Kummissjoni, madanakollu, se jinħarġu valuri  
ta' limitu ta' l-emissjonijiet obbligatorji mid-dokument ta' referenza BAT; dan inaqqas ir-
rieda ta' l-industrija li tkun lesta tieħu sehem fil-proċess. Il-proċess li jiġu stabbiliti valuri ta' 
limitu, li bħala "safety net Ewropea" assolutament m'għandhomx jinqabżu minn istallazzjoni, 
għalhekk għandhom jiġu stabbiliti fi proċedura komitoloġika.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – ittra d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħarsien ta' l-ilma tal-pjan huwa regolat fil-livell tal-liġi Komunitarja. Il-ħarsien tal-ħamrija 
se jkun oġġett tal-liġi Komunitarja u diġà huwa regolat f'numru ta' Stati Membri. Aktar 
rekwiżiti għall-ilma tal-pjan u l-ħamrija jwasslu għall-irduppjar tad-dispożizzjonijiet; ħaġa li 
mhijiex mixtieq.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet ta' 
sustanzi niġġiesa  għandhom japplikaw fil-
punt meta l-emissjonijiet iħallu l-
istallazzjoni u,  b'kull dilwizzjoni qabel dak 

(1) Il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet ta' 
sustanzi niġġiesa normalment għandhom 
japplikaw fil-punt meta l-emissjonijiet 
iħallu l-istallazzjoni u,  b'kull dilwizzjoni 
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il-punt  injorata meta dawk il-valuri  jkunu 
qed jiġu stabbiliti.

qabel dak il-punt  injorata meta dawk il-
valuri  jkunu qed jiġu stabbiliti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kelma "normalment" tal-verżjoni fis-seħħ għandha tinżamm. Il-verżjoni fis-seħħ tat prova 
ta' vaidità fil-prattika u tieħu kont tal-ħtieġa ta' derogi fil-każijiet speċifiċi.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-awtorità kompetenti għandha tistipula, 
fir-rispett tal-karatteristiċi tekniċi ta’ l-
istallazzjoni kkonċernata, il-lokazzjoni 
ġeografika tagħha u l-kundizzjonijiet 
ambjentali lokali, miżuri li jillimitaw l-
emissjonijiet (valuri limitu ta' l-
emissjonijiet, parametri ekwivalenti jew 
miżuri tekniċi ekwivalenti) kif ukoll 
rekwiżiti ta' kontroll u ta' konformità, 
b'mod li l-valuri ta' l-emissjonijiet ta' l-
istallazzjoni li jirriżultaw, ma jaqbżux il-
valuri ta' l-emissjonijiet assoċjati ma' l-
aħjar tekniki disponibbli kif deskritt fid-
dokumenti ta' referenza BAT.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Valuri limitu ta' l-emissjonijiet għandhom jiġu stabbiliti mill-awtorità kompetenti fuq il-bażi 
tad-dokumenti ta' referenza BAT, sabiex l-emissjonijiet ta' l-istallazzjoni fl-operazzjoni 
normali jkunu jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-dokument ta' referemnza BAT.  Il-valuri tas-safety 
net Ewropea m'għandhomx jiġu superati. Biex tinkiseb uniformità teknika u ċarezza fil-valuri 
limitu ta' l-emissjonijiet, għandhom jiġu stipulati rekwiżiti ta' kontroll u konformità.
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Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) B’deroga mit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 2, l-awtorità kompetenti tista’ 
f’każijiet speċifiċi, fuq il-bażi tal-
valutazzjoni ta’ l-ispejjeż u l-benefiċċji 
ambjentali u ekonomiċi billi jitqiesu l-
karatteristiċi tekniċi ta’ l-istallazzjoni 
kkonċernata, il-lokazzjoni ġeografika 
tagħha u l-kundizzjonijiet ambjentali 
lokali, tistipula miżuri li jillimitaw l-
emissjonijiet (valuri limitu ta' l-
emissjonijiet, parametri ekwivalenti jew 
miżuri tekniċi ekwivalenti) kif ukoll 
rekwiżiti ta' kontroll u ta' konformità, 
b'mod li l-valuri ta' l-emissjonijiet ta' l-
istallazzjoni li jirriżultaw ma jaqbżux il-
valuri ta' l-emissjonijiet marbuta ma' l-
aħjar tekniki disponibbli kif deskritt fid-
dokumenti ta' referenza BAT.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'każ eċċezzjonali l-awtorità kompetenti tista' tistipula valuri limitu ta' l-emissjonijiet  sabiex 
l-emissjonijiet ta' istallazzjoni jaqbżu l-valuri limitu ta' l-emissjonijet marbuta mad-dokumenti 
ta' riferenza BAT. Is-safety net Ewropea għandha tiġi rispettata .

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-valuri limitu ta’ l-emissjonijiet 
madankollu m’għandhomx jaqbżu l-valuri 
limitu ta’ l-emissjonijiet stipulati fl-

Dawn il-valuri limitu ta’ l-emissjonijiet 
madankollu m’għandhomx jaqbżu l-valuri 
limitu ta’ l-emissjonijiet stipulati fl-
Artikolu 14 (2) jew fl-Annessi V sa VIII, 
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Annessi V sa VIII, fejn applikabbli. fejn applikabbli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'każ eċċezzjonali l-awtorità kompetenti tista' tistipula valuri limitu ta' l-emissjonijiet  sabiex 
l-emissjonijiet ta' istallazzjoni jaqbżu l-valuri limitu ta' l-emissjonijet marbuta mad-dokumenti 
ta' riferenza BAT. Is-safety net Ewropea għandha tiġi rispettata.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-paragrafi 2 u 3 għandhom 
japplikaw għat-tifrix tad-demel tal-
bhejjem barra s-sit ta’ l-istallazzjoni 
msemmi fil-punt 6.6 ta’ l-Anness I. L-
Istati Membri jistgħu jinkludu dawk ir-
rekwiżiti f'miżuri għajr permess.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-riferenza għall-istallazzjonijiet hija nieqsa mill-paragrafu..

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
regoli ġenerali li jorbutu jkun fihom 
valuri limitu ta' l-emissjonijiet, parametri 
jew miżuri tekniċi ekwivalenti, li ma 
jaqbżux il-livelli ta’ l-emissjonijiet 
assoċjati ma’ l-aħjar tekniki disponibbli kif 

L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
miżuri li jillimitaw l-emissjonijiet
imsemmija fid-dispożizzjonijiet 
obbligatorji (valuri limitu ta' l-
emissjonijiet, parametri ekwivalenti jew 
miżuri tekniċi ekwivalenti) kif ukoll 



PR\725932MT.doc 21/43 PE407.661v01-00

MT

deskritti fid-dokumenti ta' referenza BAT. rekwiżiti ta' kontroll u ta' konformità, 
b'mod li l-valuri ta' l-emissjonijiet ta' l-
istallazzjoni li jirriżultaw, ma jaqbżux il-
valuri ta' l-emissjonijiet assoċjati ma' l-
aħjar tekniki disponibbli kif deskritt fid-
dokumenti ta' referenza BAT.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emendi ta' l-Artikolu 16. B'riferenza għall-Artikolu 22: Il-
konsegwenzi legali tad-dokumenti ta' riferenza BAT aġġornati għandhom ikunu l-istess fi Stati 
li jaħdmu b'kundizzjonijiet ta' permess u dawk li jistipulaw dispożizzjonijiet ġeneralment 
obbligatorji.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Meta l-Kummissjoni tippubblika dokument 
ta’ referenza BAT ġdid jew aġġornat, 
japplika l-Artikolu 22(3) b'mod 
korrispondenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emendi ta' l-Artikolu 16. B'riferenza għall-Artikolu 22: Il-
konsegwenzi legali tad-dokumenti ta' riferenza BAT aġġornati għandhom ikunu l-istess fi Stati
li jaħdmu b'kundizzjonijiet ta' permess u dawk li jistipulaw dispożizzjonijiet ġeneralment 
obbligatorji.
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Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtorità kompetenti ssegwi jew tkun 
infurmata bl-aħjar tekniċi disponibbli u bil-
pubblikazzjoni ta’ kwalunkwe dokument 
ta’ referenza BAT ġdid jew aġġornat. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li d-
dokumenti ta' referenza BAT jiġu tradotti 
fil-lingwi uffiċjali kollha ta' l-Unjoni Id-
dokument għandu jkun disponibbli għall-
awtoritajiet kollha fl-istess ħin fil-lingwi 
uffiċjali rispettivi. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Traduzzjoni tad-dokumenti ta' referenza BAT fil-lingwi uffiċjali ta' l-Unjoni hija rekwiżit 
għall-użu effettiv tagħhom.

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) Meta l-Kummissjoni tippubblika
dokument ta’ referenza BAT ġdid jew 
aġġornat, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtorità kompetenti, 
b'deċiżjonijiet individwali għal kull każ u 
bl-involviment taċ-ċikli ta' investiment, 
fejn meħtieġ, tikkunsidra mill-ġdid u 
taġġorna l-kundizzjonijiet tal-permess 
għall-istallazzjonijiet ikkonċernati.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-emenda timmira lejn l-applikabilità tad-dispożizzjonijiet biex tiżgura lill-impriżi s-sikurezza 
legali u ta' pjanifikazzjoni.

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 4 – ittra b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) żviluppi  fl-aħjar tekniki disponibbli 
jippermettu t-tnaqqis sinifikanti ta’ l-
emissjonijiet ;

b) Bidliet kunsiderevoli fl-aħjar tekniki 
disponibbli jippermettu t-tnaqqis sinifikanti 
ta’ l-emissjonijiet mingħajr ma jikkawżaw 
spejjeż għoljin sproporzjonati;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma jagħmilx sens li l-operaturi ta' stallazzjonijiet industrijali jkunu mġiegħla jagħmlu 
attrezzamenti jew modifiki b'titjib tekniku żgħir meta l-benefiċċju għall-ambjent ma 
jiġġustifikax l-isforz jew jekk dan jintaħaq biss bi spejjeż sproporzjonati.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
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kriterji dwar il-kontenut tar-rapport ta’ 
bażi.
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 69(2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħarsien ta' l-ilma tal-pjan huwa regolat fil-livell tal-liġi Komunitarja. Il-ħarsien tal-ħamrija 
se jkun oġġett tal-liġi Komunitarja u diġà huwa regolat f'numru ta' Stati Membri. Aktar 
rekwiżiti għall-ilma tal-pjan u l-ħamrija jwasslu għall-irduppjar tad-dispożizzjonijiet; ħaġa li 
mhijiex mixteiqa. Ir-rapport dwar il-kundizzjoni tal-ħamrija huwa ta' xkiel għall-operatur ta' 
l-istallazzjoni, mingħajr benefiċċju għall-ambjent. Istallazzjonijiet fejn jintużaw sustanzi 
perikolużi għandhom ikunu kkontrollati xorta waħda permezz tad-dispożizzjonijiet fis-seħħ.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) Mal-waqfien definittiv ta’ l-attivitajiet, 
l-operatur għandu jivvaluta l-istat tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u ta’ l-ilma 
tal-pjan minn sustanzi perikolużi. Meta l-
istallazzjoni tkun ikkawżat tniġġis minn 
sustanzi perikolużi tal-ħamrija u ta' l-ilma 
tal-pjan, l-awtorità kompetenti għandha 
tiżgura, skond ir-rekwiżiti relattivi tal-liġi 
nazzjonali u tal-Komunità Ewropea, li s-
sit ma jippreżentax periklu serju għas-
saħħa tal-bniedem u għall-ambjent.  Id-
definzzjoni ta' l-għan tar-rijabilitazzjoni 
għandha ssir skond approċċ ibbażat fuq 
ir-riskju bil-ħsieb ta' l-użu intenzjonat fil-
ġejjieni tas-sit li għandu jiġi rrijabilitat.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ir-rijabilitazzjoni għandha ssegwi approċċ ibbażat fuq ir-riskju u tinkludi l-użu li jkun se jsir 
mis-sit fil-ġejjieni.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Meta l-operatur mhuwiex meħtieġ 
iħejji rapport ta’ bażi msemmi fil-
paragrafu 2, l-operatur għandu jieħu l-
miżuri l-meħtieġa wara l-waqfien 
definittiv ta’ l-attivitajiet sabiex jiżgura li 
s-sit ma joffrix riksju sinifikanti għas-
saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 23 (4) qed jiġi kkombinat ma' l-Artikolu 23 (3).

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 24 imħassar
Ir-rappurtar dwar il-konformità

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

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-Artikoli 8 (3) u l-Artiolu 24 huma kontradittorji. L-Artikolu 8 jitlob għal rapport dwar il-
konformità mal-kundizzjonijiet ta' permess, l-Artikolu 24, għall-istess rapport, jipprovdi li l-
operazzjoni ta' istallazzjoni titqabbel mad-dokumenti ta' referenza BAT. F'dan il-kuntest, il-
kundizzjonijiet ta' riferenza biss huma direttament relevanti għall-operatur; dan biss jista' 
jkun il-bażi ta' sanzjonijiet eventwali. Tqabbil aktar dettaljat huwa legalment irrelevanti. 

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dawn il-programmi għandhom jinkludu
mill-inqas żjara waħda fuq is-sit kull 36 
xahar, għal kull stallazzjoni, ħlief jekk 
dawk il-programmi jkunu bbażati fuq stima 
sistematika tar-riskji ambjentali ta’ l-
istallazzjonijiet partikolari kkonċernati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit ta' ispezzjoni annwali huwa esaġerat, peress li hawnhekk qed tiġi fformulata 
proċedura ekwivalenti għall-obbligi tad-Direttiva Seveso II. Riskji għall-ambjent jiddependu 
mill-istallazzjoni individwali, is-sit u l-kundizzjonijiet ġeografiċi. L-evalwazzjoni u t-
trattament ta' dawn ir-riskji għandhom jibqgħu jitħallew f'idejn l-Istati Membri. Programmi 
Ewropej ta' mmaniġġjar ta' l-ambjent attwalment fis-seħħ għandhom jiġu kkunsidrati fid-
direttiva.

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dawn il-programmi jirrikonoxxu l-
parteċipazzjoni ta' l-operatur fis-sistema 
Komunitarja għall-immaniġġjar ta' l-
ambjent u l-Iskema ta' l-Eko-Ġestjoni u 
Verifika (EMAS) skond ir-Regolament 
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761/2001 jew l-implimentazzjoni ta' 
sistemi ta' mmaniġġjar ekwivalenti ta' l-
ambjent permezz ta' tnaqqis fil-frekwenza 
ta' l-ispezzjonijiet..

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit ta' ispezzjoni annwali huwa esaġerat, peress li hawnhekk qed tiġi fformulata 
proċedura ekwivalenti għall-obbligi tad-Direttiva Seveso II. Riskji għall-ambjent jiddependu 
mill-istallazzjoni individwali, is-sit u l-kundizzjonijiet ġeografiċi. L-evalwazzjoni u t-
trattament ta' dawn ir-riskji għandhom jibqgħu jitħallew f'idejn l-Istati Membri. Programmi 
Ewropej ta' mmaniġġjar ta' l-ambjent attwalment fis-seħħ għandhom jiġu kkunsidrati fid-
direttiva.

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ir-riżultati ta' l-eko-ġestjoni u l-verifika 
ta' l-ambjent skond l-Artikolu 3 (2) tar-
Regolament 761/2001 jew verifiki tal-
konformità skond ir-rekwiżiti tas-sistemi 
ta' mmaniġġjar ta' l-ambjent għandhom 
jiġu kkunsidrati bħala verifiki skond il-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit ta' ispezzjoni annwali huwa esaġerat, peress li hawnhekk qed tiġi fformulata 
proċedura ekwivalenti għall-obbligi tad-Direttiva Seveso II. Riskji għall-ambjent jiddependu 
mill-istallazzjoni individwali, is-sit u l-kundizzjonijiet ġeografiċi. L-evalwazzjoni u t-
trattament ta' dawn ir-riskji għandhom jibqgħu jitħallew f'idejn l-Istati Membri. Programmi 
Ewropej ta' mmaniġġjar ta' l-ambjent attwalment fis-seħħ għandhom jiġu kkunsidrati fid-
direttiva.
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Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ir-rapport għandu jkun notifikat lill-
operatur ikkonċernat fi żmien xahrejn.  Ir-
rapport ikkonfermat għandu jkun 
magħmul pubblikament disponibbli mill-
awtorità kompetenti fi żmien tnax-il xahar 
wara li ssir l-ispezzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni relattiva għall-ambjent għandha tkun magħmula disponibbli pubblikament 
skond il-Konvenzjoni ta' Aahus. Madanakollu, għandu jkun konċess perjodu ta' konsultazzjoni 
qabel il-pubblikazzjoni tar-rapport. 

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 – ittra d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) l-adozzjoni ta’ regoli ġenerali li jorbtu 
kif provdut fl-Artikoli 7 u 18.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

La l-Konvenzjoni ta' Aarhus u lanqas id-dispożizzjonijiet tal-KE ma jipprovdu għall-
implimentazzjoni ta' din id-dispożizzjoni.
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Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-punti (a) u (b) tal-paragrafu1 
m’għandhomx japplikaw meta jintlħaqu l-
kundizzjonijiet li ġejjin:

imħassar

a) l-istallazzjoni l-ġdida jew bidla 
sostanzjali tkun suġġetta għad-Direttiva 
85/337/KE;
b) regoli ġenerali li jorbtu li jkopru l-
kundizzjonijiet meħtieġa kollha tal-
permess;
c) m’hemmx bżonn li jiġu imposti 
rekwiżiti aktar stretti sabiex ikun hemm 
konformità ma’ l-Artikolu 19.

Or. de

Ġustifikazzjoni

La l-Konvenzjoni ta' Aarhus u lanqas id-dispożizzjonijiet tal-KE ma jipprovdu għall-
implimentazzjoni tad-derogi previsti ta' aċċess għal informazzjoni u parteċipazjoni tal-
pubbliku fil-proċedura dwar l-għoti ta' permess.

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 3 – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Meta tkun ittieħdet deċiżjoni dwar l-
għoti, il-kunsiderazzjoni mill-ġdid jew l-
aġġornament ta’ permess, jew dwar l-
adozzjoni jew l-aġġornament tar-regoli 
ġenerali li jorbtu  , l-awtorità kompetenti
għandha tagħmel disponibbli lill-pubbliku 
t-tagħrif li ġej:

(3) Meta tkun ittieħdet deċiżjoni dwar l-
għoti, il-kunsiderazzjoni mill-ġdid, l-
awtorità kompetenti għandha tagħmel 
disponibbli lill-pubbliku t-tagħrif li ġej

Or. de
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Ġustifikazzjoni

La l-Konvenzjoni ta' Aarhus u lanqas id-dispożizzjonijiet tal-KE ma jipprovdu għall-
implimentazzjoni ta' din id-dispożizzjoni.

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 3 – ittra e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) kif il-valuri limitu ta’ l-emissjonijiet 
inklużi fil-permess jew fir-regoli ġenerali 
li jorbtu jkunu ġew determinati 
f’relazzjoni ma’ l-aħjar tekniki disponibbli 
u l-livelli ta’ l-emissjonijiet assoċjati kif 
deskritti fif-dokumenti ta’ referenza BAT;

e) kif il-valuri limitu ta’ l-emissjonijiet 
inklużi fil-permess ikunu ġew determinati 
f’relazzjoni ma’ l-aħjar tekniki disponibbli 
u l-livelli ta’ l-emissjonijiet assoċjati kif 
deskritti fif-dokumenti ta’ referenza BAT;

Or. de

Ġustifikazzjoni

La l-Konvenzjoni ta' Aarhus u lanqas id-dispożizzjonijiet tal-KE ma jipprovdu għall-
implimentazzjoni ta' din id-dispożizzjoni.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 3 – ittra g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) ir-riżultat tal-kunsiderazzjoni mill-ġdid 
tar-regoli ġenerali li jorbtu kif imsemmija 
fl-Artikoli 18(3) u tal-permessi kif 
imsemmija fl-Artikolu 22(1), (3) u (4);

g) ir-riżultat tal-kunsiderazzjoni mill-ġdid 
tal-permessi kif imsemmija fl-Artikolu 
22(1), (3) u (4);

Or. de

Ġustifikazzjoni

La l-Konvenzjoni ta' Aarhus u lanqas id-dispożizzjonijiet tal-KE ma jipprovdu għall-
implimentazzjoni ta' din id-dispożizzjoni.
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Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – ittra a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-prestazzjoni ta’ stallazzjonijiet 
f’termini ta’ emissjonijiet, tniġġis, konsum 
u n-natura tal-materja prima, l-użu ta' l-
enerġija jew il-ġenerazzjoni ta' l-iskart;

a) il-prestazzjoni ta’ stallazzjonijiet 
f’termini ta’ emissjonijiet assoċjati mal-
BAT, tniġġis, konsum u n-natura tal-
materja prima, l-użu ta' l-enerġija jew il-
ġenerazzjoni ta' l-iskart;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-riżultat ta' l-iskambju ta' informazzjoni jinkludi deskrizzjoni ta' l-aħjar tekniki disponibbli; 
il-formulazzoni oriġinali mid-Direttiva 96/61/KE (Direttiva IPPC) u l-iskambju ta' 
informazzjoni stabbilit minnha (Il-Proċess ta' Seville) għandha tinżamm.

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – ittra b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) it-  tekniki użati, monitoraġġ  , assoċjat
u l-iżviluppi tagħhom

b) l-aħjar tekniki disponibbli użati, il-
miżuri ta' monitoraġġ assoċjati u l-
iżviluppi ulterjuri tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-riżultat ta' l-iskambju ta' informazzjoni jinkludi deskrizzjoni ta' l-aħjar tekniki disponibbli; 
il-formulazzoni oriġinali mid-Direttiva 96/61/KE (Direttiva IPPC) u l-iskambju ta' 
informazzjoni stabbilit minnha (Il-Proċess ta' Seville) għandha tinżamm.
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Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha torganizza l-bdil 
ta' tagħrif ma’  l-Istati Membri, l-industriji 
kkonċernati u organizzazzjonijiet mhux 
governattivi li jippromwovu ħarsien 
ambjentali għal dan li ġej:

Il-Kummissjoni għandha torganizza l-bdil 
ta' tagħrif ma’  l-Istati Membri, l-industriji 
kkonċernati u organizzazzjonijiet mhux 
governattivi li jippromwovu ħarsien 
ambjentali għal dan li ġej:

a) il-prestazzjoni ta’ stallazzjonijiet 
f’termini ta’ emissjonijiet, tniġġis, konsum 
u n-natura tal-materja prima, l-użu ta' l-
enerġija jew il-ġenerazzjoni ta' l-iskart;

a) il-prestazzjoni ta’ stallazzjonijiet 
f’termini ta’ emissjonijiet assoċjati mal-
BAT, tniġġis, konsum u n-natura tal-
materja prima, l-użu ta' l-enerġija jew il-
ġenerazzjoni ta' l-iskart;

b) it-  tekniki użati, monitoraġġ  , assoċjat u 
l-iżviluppi tagħhom

b) l-aħjar tekniki disponibbli użati, il-
miżuri ta' monitoraġġ assoċjati u l-
iżviluppi ulterjuri tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-riżultat ta' l-iskambju ta' informazzjoni jinkludi deskrizzjoni ta' l-aħjar tekniki disponibbli; 
il-formulazzoni oriġinali mid-Direttiva 96/61/KE (Direttiva IPPC) u l-iskambju ta' 
informazzjoni stabbilit minnha (Il-Proċess ta' Seville) għandha tinżamm.

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
inċentivi għall-operaturi biex jiżviluppaw u 
japplikaw tekniki emerġenti.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
inċentivi għall-operaturi biex jiżviluppaw u 
japplikaw tekniki emerġenti.

Għall-għanijiet ta’ l-ewwel subparagrafu, 
il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
biex tiddetermina li ġej:
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a) it-tip ta’ attivitajiet industrijali għall-
iżvilupp prijoritizzat u l-applikazzjoni ta’ 
tekniki emerġenti;
b) miri indikattivi għall-Istati Membri fir-
rigward ta' l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
tekniki emerġenti;
c) l-għodda għall-valutazzjoni tal-progress 
li jkun sar fl-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
tekniki emerġenti.
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 69(2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni ta' l-iżvilupp u l-użu ta' teknoloġiji emerġenti m'għandhomx ikunu inklużi fil-
leġiżlazzjoni għall-permessi ta' l-istallazzjonijiet. Dispożizzjonijiet dwar kif l-Istati Membri
għandhom jittrattaw ir-riċerka u l-iżvilupp jiksru l-prinċipju ta' sussidjarjetà.

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artiklu 31 – ittra j a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ja) sistemi ta' process heating

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-eċċezzjoni ta' sistemi ta' process heating hija meħtieġa peress li dawn fil-biċċa l-kbira ma 
jistgħux iżommu mal-valuri limitu skond l-Anness V (partikolarment l-ossidi tan-nitroġenu). 
Jekk isir adattament tekniku, din tkun miżura sproporzjonata għaliex l-ispejjeż ikunu kbar 
wisq fir-rigward tal-benefiċċju mistenni favur l-ambjent .
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Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Meta l-gassijiet ta’ skart ta’ żewġ 
impjanti ta’ kombustjoni separati jew aktar 
joħorġu minn ċumnija komuni, it-tagħqida 
ffurmata minn dawn l-impjanti għandha 
titqies bħala impjant ta’ kombustjoni uniku 
u jingħaddu l-kapaċitajiet tagħhom.

(1) Jekk il-gassijiet ta’ skart ta’ żewġ 
impjanti ta’ kombustjoni separati jew aktar 
joħorġu minn ċumnija komuni, fil-
kunsiderazzjoni ta' fatturi tekniċi u 
ekonomiċi, it-tagħqida ffurmata minn 
dawn l-impjanti għandha titqies bħala 
impjant ta’ kombustjoni uniku u jingħaddu 
l-kapaċitajiet tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika ta' dak li huwa mixtieq: fil-verżjoni tal-Kummissjoni r-regolament jista' jiġi evitat 
billi tinbena ċumnija waħda għal kull istallazzjoni.

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Kummissjoni għandha , hekk kif 
tekniċi xierqa ta' kejl ikunu disponibbli fil-
Komunità, tistipula  d-data minn meta l-
emissjonijiet fl-arja  ta’ metalli tqal, 
dijossini u furani għandhom jitwettqu .

(5) L-awtorità kompetenti għandha, hekk
kif tekniki xierqa ta' kejl ikunu 
standardizzati fil-Komunità, tistipula, fid-
deċiżjoni tal-permess, jekk emissjonijiet fl-
arja ta’ metalli tqal, dijossini u furani 
għandhomx jitwettqu.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi ta’ din id-Direttiva li mhumiex 
essenzjali, għandhom ikunu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju stipulata fl-Artikolu 69(2).

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Tekniki ta' kejl standardizzati jiggarantixxu l-komparabilità tar-riżultati tal-kejl u l-
applikabilità tal-valuri limitu ta' l-emissjonijiet.

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 68

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Abbażi ta’ l-aqwa tekniki disponibbli l-
Kummissjoni għandha tadatta l-Partijiet 3 
u 4 ta' l-Anness V, il-Partijiet 1, 2, 6, 7 u 8 
ta' l-Anness VI, il-Partijiet 1, 5, 6, 7 u 8 ta' 
l-Anness VII u l-Partijiet 2 u 4 ta' l-
Anness VIII għall-progress xjentifiku u 
tekniku.

Abbażi ta’ l-iskambju ta' informazzjoni 
skond l-Artikolu 29, il-Kummissjoni tista' 
tgħaddi lill-Parlament Ewropew u lill-
Kummissjoni proposti xierqa fir-rigward 
ta' adattament tal-Partijiet 3 u 4 ta' l-
Anness V, il-Partijiet 1, 2, 6, 7 u 8 ta' l-
Anness VI, il-Partijiet 1, 5, 6, 7 u 8 ta' l-
Anness VII u l-Partijiet 2 u 4 ta' l-
Anness VIII għall-progress xjentifiku u 
tekniku.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi ta’ din id-Direttiva li mhumiex 
essenzjali, għandhom ikunu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju stipulata fl-Artikolu 69(2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-adattament ta' l-annesi għandu jkun suġġett għall-kontroll leġittimu demokratiku mill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 69 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 69a
Fit-tfassil tad-dispożizzjonijiet dwar l-
implimentazzjoni u emendi ta' partijiet 
mid-direttiva, il-Kummissjoni għandha 
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tinvolvi, fost l-oħrajn, gruppi ta' interess li 
jipparteċipaw fl-iskambju ta' 
informazzjoni skond l-Artikolu 29.     L-
opinjonijiet għandhom jiġu mgħoddija 
lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 69 (1). 
Il-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar 
l-opinjonijiet li tirċievi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-iskambju ta' informazzjoni mal-gruppi ta' interess huwa essenzjali għad-direttiva u għandu 
jinżamm jekk id-deċiżjonijiet jittieħdu fil-komitoloġija.

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikel 69 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 69b
Proposti dwar deċiżjoni mill-Kumitat 
imsemmi fl-Artikolu 69 (1) għandhom 
ikunu suġġetti għal evalwazzjoni tal-
konsegwenzi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Evalwazzjoni tal-konsegwenzi hija neċessarja biex sforzi sproporzjonati li joħroġu mid-
deċiżjonijiet fil-komitoloġija jiġu identifikati fil-ħin

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fir-rigward ta’ stallazzjonijiet 
imsemmija fl-Anness I, fil-punti 1.2, 1.3, 

(1) Fir-rigward ta’ stallazzjonijiet 
imsemmija fl-Anness I, fil-punti 1.2, 1.3, 
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1.4, 2.1 sa 2.4, il-punti (a) u (b) tal-punt 
2.5, il-punti 2.6, 3, 4.1 to 4.6, 5.1, 5.2, il-
punti (a) u (b) tal-punt 5.3, il-punt 5.4, il-
punti (a) u (b) tal-punt 6.1, il-punti 6.2 sa 
6.5, il-punti (b) u (c) tal-punt 6.6, il-punti 
6.7 u 6.8 kif ukoll istallazzjonijiet 
msemmija fil-punt 1.1 b’kapaċità termali 
klassifikata ta' 50 MW jew aktar u 
stallazzjonijiet imsemmija fil-punt (a) tal-
punt 6.6 b’aktar minn 40 000 post għal tjur 
tal-farm u li qed jiffunzjonaw u għandhom 
permess jew li ssottomettew applikazzjoni 
kompleta għal permess qabel id-data 
msemmija fl-Artikolu 71(1), sakemm dawk 
l-istallazzjonijiet jibdew jiffunzjonaw 
mhux aktar tard minn sena wara dik id-
data, l-Istati Membri għandhom japplikaw 
il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi adottati 
skond l-Artikolu 71(1) minn 
[jum/xahar/sena (eż. l-1 ta' Jannar 2014, 
jiġifieri 3 snin wara d-dħul fis-seħħ)].

1.4, 2.1 sa 2.4, il-punti (a) u (b) tal-punt 
2.5, il-punti 2.6, 3, 4.1 to 4.6, 5.1, 5.2, il-
punti (a) u (b) tal-punt 5.3, il-punt 5.4, il-
punti (a) u (b) tal-punt 6.1, il-punti 6.2 sa 
6.5, il-punti (b) u (c) tal-punt 6.6, il-punti 
6.7 u 6.8 kif ukoll stallazzjonijiet 
msemmija fil-punt 1.1 b’kapaċità termali 
klassifikata ta' 50 MW jew aktar u 
stallazzjonijiet imsemmija fil-punt (a) tal-
punt 6.6 b’aktar minn 40 000 post għal tjur 
tal-farm u li qed jiffunzjonaw u għandhom 
permess jew li ssottomettew applikazzjoni 
kompleta għal permess qabel id-data 
msemmija fl-Artikolu 71(1), sakemm dawk 
l-istallazzjonijiet jibdew jiffunzjonaw 
mhux aktar tard minn sena wara dik id-
data, l-Istati Membri għandhom japplikaw 
il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi adottati 
skond l-Artikolu 71(1) l-aktar tard minn 
[jum/xahar/sena (eż. l-1 ta' Jannar 2016, 
jiġifieri 5 snin wara d-dħul fis-seħħ)].

Għall-istallazzjonijiet li fil-mument tad-
dħul fis-seħħ jissoddisfaw ir-rekwiżiti tad-
direttivi imsemmija fl-Artikolu 72 għandu 
japplika l-perjodu ta' skadenza imsemmi 
fil-paragrafu 2. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-perjodi ta' skadenza għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali għandhom ikunu addattati, biex 
jittieħed kont ta' l-effett intenzjonat permezz tat-traspożizzjoni u l-ispejjeż neċessarji involuti. 

Emenda 53

Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fir-rigward ta’ stallazzjonijiet 
imsemmija fl-Anness I, fil-punt (c) tal-
punt 2.5, il-punti (c), (d) u (e) tal-punt 5.3, 
il-punt (c) tal-punt 6.1, il-punti 6.9 u 6.10 

(2) Fir-rigward ta’ stallazzjonijiet 
imsemmija fl-Anness I, fil-punt (c) tal-
punt 2.5, il-punti (c), (d) u (e) tal-punt 5.3, 
il-punt (c) tal-punt 6.1, il-punti 6.9 u 6.10 
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kif ukoll stallazzjonijiet imsemmija fil-
punt 1.1 b'kapaċità termali kklassifikata 
taħt il-50MW u stallazzjonijiet imsemmija 
fil-punt (a) tal-punt 6.6 b’anqas minn 
40 000 post għal tjur tal-farm u li bdew 
jiffunzjonaw qabel id-data msemmija fl-
Artikolu 71(1), l-Istati Membri għandhom 
japplikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi adottati 
skond l-Artikolu 71(1) minn 
[jum/xahar/sena (eż. l-1 ta' Lulju 2015, 
jiġifieri 4 snin u nofs wara d-dħul fis-
seħħ)]

kif ukoll stallazzjonijiet imsemmija fil-
punt 1.1 b'kapaċità termali kklassifikata 
taħt il-50MW u stallazzjonijiet imsemmija 
fil-punt (a) tal-punt 6.6 b’anqas minn 
40 000 post għal tjur tal-farm u li bdew 
jiffunzjonaw qabel id-data msemmija fl-
Artikolu 71(1), l-Istati Membri għandhom 
japplikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi adottati 
skond l-Artikolu 71(1) l-aktar tard minn 
[jum/xahar/sena (eż. l-1 ta' Lulju 2017, 
jiġifieri 6 snin u nofs wara d-dħul fis-
seħħ)]

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-perjodi ta' skadenza għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali għandhom ikunu addattati, biex 
jittieħed kont ta' l-effett intenzjonat permezz tat-traspożizzjoni u l-ispejjeż neċessarji involuti.  
Istallazzjonijiet li fil-mument tad-dħul fis-seħħ ikunu operati b'konformità mal-liġi jagħmlu 
inqas effett ħażin fuq l-ambjent u jirriżultaw fi prestazzjoni aħjar.

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Anness I – paragrafu 1.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kombustjoni ta’ karburanti fi 
stallazzjonijiet  b' kapaċità termali totali
ta’ 20 MW jew aktar

Kombustjoni ta’ karburanti fi 
stallazzjonijiet  b' kapaċità termali totali
ta’ 50 MW jew aktar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva IPPC għandha l-għan li tinkludi b'mod partikolari l-attivitajiet industrijali li 
għandhom impatt fuq l-ambjent. It-tnaqqis fil-limitu ta' produzzjoni ma jkunx konsistenti ma' 
dan il-għan u jwassal għal ċerti piżijiet mingħajr il-benefiċċju mistenni favur l-ambjent.
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Emenda 55

Proposta għal direttiva
Anness I – paragrafu 6.6 – ittra a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) 40 000 post għall-brojlers jew 30 000 
post għat-tiġieġ tal-bajd jew 24 000 post 
għal papri jew 11 500 post għad-dundjani,

a) 40000 post għat-tjur tal-farm,

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva IPPC għandha l-għan li tinkludi b'mod partikolari l-attivitajiet industrijali li 
għandhom impatt fuq l-ambjent. It-tnaqqis fin-numru ta' postijiet għall-annimali ma jkunx 
konsistenti ma' dan il-għan u jwassal għal rekwiżiti sproporzjonati f'dan il-qasam tal-biedja.

Emenda 56

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 11 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11a. L-informazzjoni ppubblikata mill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 16 (2) jew 
minn organizzazzjonijiet pubbliċi 
internazzjonali; 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta jiġu determinati l-aħjar tekniki disponibbli għandha tiġi kkunsidrata l-informazzjoni 
ppubblikata minn organizzazzjonijiet pubbliċi internazzjonali. Il-formulazzjoni li ġejja mit-
test regolatorju eżistenti għandha tinżamm.
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Emenda 57

Proposta għal direttiva
Anness V – parti I – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet 
imsemmija hawn fuq ma jkunux jistgħu 
jintlaħqu minħabba aspetti karatteristiċi, 
fil-każ ta' stallazzjonijiet b'kapaċità 
termali nominali sa 100 MWth għandu 
jintlaħaq livell ta' tneħħija tal-kubrit 
(desulphurisation) ta' mill-inqas 60%, fil-
każ ta' stallazzjonijiet b'aktar minn 100 
MWth u massimu ta' 300 MWth għandu 
jintlaħaq valur limitu ta' emissjonijiet ta' 
400 mg/Nm3 u livell ta' tneħħija tal-kubrit 
(desulphurisation) ta' mill-inqas 95%.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' kontenut naturali għoli ta' kubrit fil-karbonju lokali, għandu jkun possibbli livell 
minimu ta' tneħħija tal-kubrit (desulphurisation), bħalma hemm fir-regolament attwali, peress 
li l-valuri limitu ma jkunux jistgħu jiġu rispettati.  Ir-regolament ftit għandu importanza 
għall-emissjonijiet SO2 fil-Komunità, iżda għandu importanza ekonomika kbira għar-reġjuni 
milquta.

Emenda 58

Proposta għal direttiva
Anness V – paragrafu 2 – subparagrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk il-valuri limitu ta' l-emissjonijiet 
imsemmija hawn fuq ma jkunux jistgħu 
jintlaħqu minħabba aspetti karatteristiċi 
tal-kombustibbli, fil-każ ta' stallazzjonijiet 
b'kapaċità termali nominali sa 300 MWth 
għandu jintlaħaq valur limitu ta' l-
emissjonijiet ta' 300 mg/Nm3 għad-
dijossidu tal-kubrit jew livell ta' tneħħija 
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tal-kubrit (desulphurisation) ta' mill-inqas 
92%. Fil-każ ta' stallazzjonijiet b'kapaċità 
termali nominali ta' aktar minn 300 
MWth għandu japplika livell ta' tneħħija 
tal-kubrit (desulphurisation) ta' mill-inqas 
95%  flimkien ma' valur limitu ta' l-
emissjonijiet massimu permissibbli ta' 400 
mg/Nm3. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' kontenut naturali għoli ta' kubrit fil-karbonju lokali, għandu jkun possibbli livell 
minimu, bħalma hemm fir-regolament attwali, peress li l-valuri limitu ma jkunux jistgħu jiġu 
rispettati.  Ir-regolament ftit għandu importanza għall-emissjonijiet SO2 fil-Komunità, iżda 
għandu importanza ekonomika kbira għar-reġjuni milquta.
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MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

Umweltschutz mit integriertem Ansatz bei der Anlagengenehmigung

Ziel des Richtlinienvorschlags ist die Überarbeitung und Zusammenfassung von sieben 
separaten Richtlinien zu Industrieemissionen in einem einzigen Text.

Vom Gesetzgebungsverfahren sind 52.000 Industrieanlagen in Europa betroffen, die einen 
großen Anteil der Schadstoffemissionen in Europa auf sich vereinen und zum Verfehlen der 
Ziele in der thematischen Strategie zur Luftreinhaltung beitragen.

Der Entwurf der Kommission sieht einen integrierten Ansatz vor, um bei der 
Anlagengenehmigung Umweltaspekte möglichst umfassend und ausgewogen einzubeziehen.
Eine effektive Begrenzung der Emissionen über beste verfügbare Technologien (BVT) wird 
angestrebt, deren Einsatz soll deshalb konsequenter als bisher durchgesetzt werden.
Verzerrung des Wettbewerbs im Gebiet der Gemeinschaft, hervorgerufen durch die 
uneinheitliche Umsetzung der bestehenden Gesetzgebung soll im Zuge dessen ebenfalls 
behoben werden.

Der Berichterstatter unterstützt die Strategie der Kommission. Der integrierte Ansatz wird 
begrüßt, ebenso wie die Straffung bei der Implementierung der besten verfügbaren 
Technologien. Die Änderungsanträge zielen darauf, die Instrumente der Richtlinie gegen 
Missinterpretation zu sichern und zu stärken, die Umsetzung zu vereinfachen und unnütze 
Bürokratie abzubauen.

Europäisches Sicherheitsnetz

Die erste grundlegende Änderung zielt darauf, den fruchtbaren Informationsaustausch 
zwischen Interessengruppen wie Industrie und Nicht-Regierungsorganisationen ("Sevilla-
Prozess") zur Beschreibung der besten verfügbaren Technologien in seiner bisherigen Form 
zu erhalten. Dessen Ergebnis soll weiterhin die Erstellung des BVT-Merkblattes sein.

Die Einführung rechtlich bindender Emissionsgrenzwerte wird unterstützt. Der 
Kommissionsvorschlag sieht die direkte Ableitung von Grenzwerten aus den BVT 
Merkblättern vor. Die ist nicht praxistauglich und würde in der Folge unerwünschte politische 
Einflussnahme auf den Sevilla Prozess nach sich ziehen. Mit der zweiten grundlegenden 
Änderung, die der Berichterstatter vorschlägt, wird deswegen ein Komitologieausschuss mit 
parlamentarischer Kontrolle mit der Festlegung von emissionsbegrenzenden Maßnahmen als 
Mindestanforderungen beauftragt. Die Mindestanforderungen bilden ein Europäisches 
Sicherheitsnetz, die von keiner Anlage verletzt werden dürfen.

Auf der Ebene der zuständigen Behörden vor Ort werden für individuelle Anlagen 
emissionsbegrenzende Maßnahmen vorgegeben, die in Emissionen resultieren, die die 
Anforderungen der BVT-Merkblätter im Mittel erfüllen, mit Raum für Flexibilität um mit den 
Gegebenheiten vor Ort angemessen umgehen zu können. So wird das Problem gelöst, dass im 
Normalbetrieb jeder Anlage Emissionsspitzenwerte auftreten, die die mit den Beschreibungen 
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der besten verfügbaren Technologie verbundenen Emissionen übersteigen können, etwa beim 
Anfahren einer Anlage. In keinem Fall dürfen jedoch die Grenzen, die das Europäische 
Sicherheitsnetz steckt, verletzt werden.

Dieser Vorschlag schafft eine Balance um einerseits europäische Standards bei der 
Genehmigung von Industrieanlagen zu schaffen. Andererseits lässt er den Mitgliedsstaaten 
dringend benötigte Entscheidungsspielräume um technische Merkmale der betreffenden 
Anlage, ihres geografischen Standorts und der lokalen Umweltbedingungen zu 
berücksichtigen.

Administrativen Aufwand begrenzen

Zu den Zielstellungen der Kommission bei der Revision der Richtlinien gehört unter anderem 
der Abbau von Bürokratie, der vom Berichterstatter voll unterstützt wird. Eine Reihe von 
Änderungsanträgen sollen die Revision in dieser Hinsicht noch verbessern, dazu gehört die 
Flexibilisierung starrer Vorschriften bei Anlageninspektionen und der Verpflichtung der 
Betreiber zur Berichterstattung über die Einhaltung von Auflagen. Eine Entlastung an dieser 
Stelle kommt nicht zuletzt auch den zuständigen Behörden zugute, die ihre Kapazitäten dort 
einsetzen können, wo es nötig ist, etwa auf Anlagen, die unter dem Aspekt der 
Umweltsicherheit dringlicher zu betrachten sind.

Zusätzlich stellt der Berichterstatter Änderungsanträge, um die Bedeutung des Parlamentes 
bei künftigen Änderungen nicht wesentlicher Teile der Richtlinie zu stärken, bzw. bei 
Entscheidungen der Kommission sicherzustellen, dass externe Expertise angemessen 
einbezogen und wirtschaftliche Auswirkungen der Entscheidungen transparent zu machen.

Erweiterungen beim Anwendungsbereich der Richtlinie sollen dagegen rückgängig gemacht 
werden, wenn der zu erwartende Umweltnutzen den Aufwand nicht rechtfertigt. Gleiches gilt 
für weitgehende Bestimmungen zum Boden- und Grundwasserschutz, die bereits auf 
gemeinschaftlicher oder nationaler Ebene geregelt sind.
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