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Emenda 53
João Ferreira

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2) Sabiex ikun hemm prevenzjoni u 
tnaqqis u sa fejn hu possibbli l-
eliminazzjoni ta' tniġġis li jkun ġej minn 
attivitajiet industrijali, b'konformità mal-
prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" u l-
prinċipju tal-prevenzjoni tat-tniġġis,
jeħtieġ li jiġi stabbilit qafas ġenerali għall-
kontroll tal-attivitajiet industrijali ewlenin, 
billi tingħata prijorità lill-intervent f’ras il-
għajn u tiġi żgurata l-ġestjoni prudenti tar-
riżorsi naturali.

(2) Sabiex ikun hemm prevenzjoni u 
tnaqqis u sa fejn hu possibbli l-
eliminazzjoni ta' tniġġis li jkun ġej minn 
attivitajiet industrijali, jeħtieġ li jiġi 
stabbilit qafas ġenerali għall-kontroll tal-
attivitajiet industrijali ewlenin, filwaqt li 
jiġi żgurat li r-responsabilità tkun tal-
operaturi fid-dawl tal-karatteristiċi 
speċifiċi ta’ kemm l-industriji kif ukoll l-
operaturi, billi tingħata prijorità lill-
intervent f’ras il-għajn u tiġi żgurata l-
ġestjoni prudenti tar-riżorsi naturali.

Or. pt

Emenda 54
Andres Perello Rodriguez

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2) Sabiex ikun hemm prevenzjoni u 
tnaqqis u sa fejn hu possibbli l-
eliminazzjoni ta' tniġġis li jkun ġej minn 
attivitajiet industrijali, b'konformità mal-
prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" u l-
prinċipju tal-prevenzjoni tat-tniġġis, jeħtieġ 
li jiġi stabbilit qafas ġenerali għall-kontroll 
tal-attivitajiet industrijali ewlenin, billi 
tingħata prijorità lill-intervent f’ras il-għajn 
u tiġi żgurata l-ġestjoni prudenti tar-riżorsi 
naturali.

(2) Sabiex ikun hemm prevenzjoni u 
tnaqqis u sa fejn hu possibbli l-
eliminazzjoni ta' tniġġis li jkun ġej minn 
attivitajiet industrijali, b'konformità mal-
prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" u l-
prinċipju tal-prevenzjoni tat-tniġġis, jeħtieġ 
li jiġi stabbilit qafas ġenerali għall-kontroll 
tal-attivitajiet industrijali ewlenin, billi 
tingħata prijorità lill-intervent f’ras il-
għajn, tiġi żgurata l-ġestjoni prudenti tar-
riżorsi naturali u jitqiesu, fejn ikun 
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meħtieġ, is-sitwazzjoni soċjoekonomika u 
l-karatteristiċi lokali speċifiċi tal-post fejn 
l-attività titwettaq.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-emenda huwa li jiġi kkonsolidat l-appoġġ għall-istabbiliment ta’ eċċezzjonijiet 
ġustifikati li diġà huma inklużi fil-pożizzjoni tal-Kunsill.

Emenda 55
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 2 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(2a) Sabiex jiġi żgurat li jkun hemm 
prevenzjoni u kontroll tat-tniġġis, kull 
installazzjoni għandha topera biss jekk 
ikollha permess jew, fil-każ ta' ċerti 
installazzjonijiet u attivitajiet li jużaw 
solventi organiċi, biss jekk ikollha 
permess jew jekk tkun irreġistrata.  
Għandu jitnaqqas kemm jista’ jkun l-użu 
ġenerali tas-solventi organiċi.

Or. el

Emenda 56
Åsa Westlund, Jo Leinen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(3) Diversi modi ta’ kontroll tal-
emissjonijiet fl-arja, fl-ilma jew fil-ħamrija 
separatament jistgħu jħajru ċ-ċaqliq tat-
tniġġis minn mezz ambjentali wieħed għal 
ieħor pjuttost milli jiġi protett l-ambjent 

(3) Diversi modi ta’ kontroll tal-
emissjonijiet fl-arja, fl-ilma jew fil-ħamrija 
separatament jistgħu jħajru ċ-ċaqliq tat-
tniġġis minn mezz ambjentali wieħed għal 
ieħor pjuttost milli jiġi protett l-ambjent 
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kollu kemm hu. Jixraq għalhekk li jiġi 
pprovdut approċċ integrat għall-
prevenzjoni u l-kontroll tal-emissjonijiet fl-
arja, fl-ilma u fil-ħamrija, għall-
immaniġġjar tal-iskart, l-effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija u l-prevenzjoni tal-aċċidenti.

kollu kemm hu. Jixraq għalhekk li jiġi 
pprovdut approċċ integrat għall-
prevenzjoni u l-kontroll tal-emissjonijiet fl-
arja, fl-ilma u fil-ħamrija, għall-
immaniġġjar tal-iskart, l-effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija u l-prevenzjoni tal-aċċidenti, u 
li jinħolqu kundizzjonijiet ekwi fl-Unjoni 
Ewropea billi jiġu armonizzati r-rekwiżiti 
ta’ prestazzjoni ambjentali għall-impjanti 
industrijali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Livell ogħla ta’ ħarsien ambjentali mingħajr ma jinħolqu distorsjonijiet fil-kompetizzjoni fl-
UE jkun jista’ jintlaħaq biss meta l-impjanti industrijali madwar l-UE jissodisfaw l-
istandards ambjentali bbażati fuq il-BAT.

Emenda 57
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 5

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5. Sabiex jiġu żgurati l-prevenzjoni u l-
kontroll tat-tniġġis, kull installazzjoni 
għandha topera biss jekk ikollha permess 
jew, fil-każ ta' ċerti installazzjonijiet u 
attivitajiet, tuża solventi organiċi, biss jekk 
ikollha permess jew jekk tkun irreġistrata.

5. Sabiex jiġu żgurati l-prevenzjoni u l-
kontroll tat-tniġġis, kull installazzjoni 
għandha topera biss jekk ikollha permess 
jew, fil-każ ta' ċerti installazzjonijiet u 
attivitajiet, tuża solventi organiċi, biss jekk 
ikollha permess jew jekk tkun irreġistrata.
Għandu jitnaqqas kemm jista’ jkun l-użu 
ġenerali tas-solventi organiċi.

Or. en
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Emenda 58
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 9

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(9)  Sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tar-
regolamentazzjoni, 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 serra fi 
ħdan il-Komunità ma għandux jinkludi 
valur limitu tal-emissjonijiet għall-
emissjonijiet ta’ gassijiet 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.

(9)  Sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tar-
regolamentazzjoni, il-permess ta’ 
installazzjoni 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 serra fi 
ħdan il-Komunità m’għandux għalfejn
jinkludi valur limitu tal-emissjonijiet għall-
emissjonijiet ta’ gassijiet serra għajr jekk 
meħtieġ sabiex jiġi żgurat illi ma jiġi 
kkawżat l-ebda tniġġis lokali sinifikanti 
jew meta installazzjoni tkun 
temporanjament eskluża minn dik l-
iskema.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda bbażata fuq l-Artikolu 66.2d bil-għan li (i) ikun hemm ċertezza legali billi, skont l-
Artikolu 193 TFEU, il-liġijiet tal-Unjoni ma jżommux lill-Istati Membri milli japplikaw 
rekwiżiti nazzjonali aktar rigorużi dwar il-gassijiet serra, u (ii) sabiex dawk l-Istati Membri li 
jagħżlu li japplikaw dawn ir-rekwiżiti jkunu jistgħu jagħmlu dan permezz tal-permess integrat 
maħruġ skont din id-Direttiva. Mill-ewwel qari fil-PE, ir-Renju Unit, l-Olanda u l-
Kummissjoni diġà taw interpretazzjonijiet legali differenti tad-dispożizzjoni tal-Artikolu 9.1.

Emenda 59
João Ferreira

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 9

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(9) Sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tar-
regolamentazzjoni, il-permess ta’ 

(9) Sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tar-
regolamentazzjoni, il-permess ta’ 
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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 serra fi 
ħdan il-Komunità1 ma għandux jinkludi 
valur limitu tal-emissjonijiet għall-
emissjonijiet ta’ gassijiet 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.

(1) ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.

installazzjoni 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 serra fi 
ħdan il-Komunità1 jista’, jekk l-Istati 
Membri jagħżlu hekk, jinkludi valur limitu 
tal-emissjonijiet għall-emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra għajr jekk meħtieġ sabiex 
jiġi żgurat illi ma jiġi kkawżat l-ebda 
tniġġis lokali sinifikanti jew meta 
installazzjoni tkun temporanjament eskluża 
minn dik l-iskema.

(1) ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.

Or. pt

Emenda 60
Sirpa Pietikäinen, Åsa Westlund, Chris Davies

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 9 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(9a) Skont l-Artikolu 193 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
m’hemm xejn f’din id-Direttiva li ma 
jħallix lill-Istati Membri li jżommu jew 
jintroduċu miżuri protettivi aktar rigorużi, 
pereżempju r-rekwiżiti għall-emissjonijiet 
tal-gassijiet serra għall-installazzjonijiet 
koperti mill-Anness I tad-Direttiva 
2003/87/KE, sakemm dawn il-miżuri 
jkunu kompatibbli mat-Trattati u l-
Kummissjoni tkun ġiet mgħarrfa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mindu sar l-ewwel qari, kien hemm dibattiti pubbliċi f’diversi Stati Membri dwar l-adozzjoni 
ta’ regoli dwar l-emissjonijiet tas-CO2 minn impjanti termali tal-enerġija ġodda. Ġew 
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espressi fehmiet diverġenti dwar il-kompatibilità ta’ dawn il-miżuri mal-liġi tal-UE.
Għaldaqstant emenda biex tiċċara dan hija ġustifikata skont ir-Regola ta’ Proċedura 66.2(d) 
tal-Parlament “biex jitqiesu fatt ġdid jew sitwazzjoni legali ġdida li seħħew wara l-ewwel 
qari.”

Emenda 61
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 11

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(11) Il-permess għandu jinkludi l-miżuri 
meħtieġa kollha biex jinkiseb livell għoli 
ta’ protezzjoni tal-ambjent kollu kemm hu 
u biex ikun żgurat li l-installazzjoni hija 
mħaddma skont il-prinċipji ġenerali li 
jirregolaw l-obbligi bażiċi tal-operatur. Il-
permess għandu wkoll jinkludi valuri 
limitu tal-emissjonijiet għas-sustanzi 
niġġiesa, jew parametri jew miżuri tekniċi 
ekwivalenti, rekwiżiti xierqa għall-ħarsien
tal-ħamrija u l-ilma tal-pjan u rekwiżiti ta' 
monitoraġġ. Il-kondizzjonijiet għal
permess għandhom ikunu msejsa fuq l-
aħjar metodi tekniċi disponibbli.

(11) Il-permess għandu jinkludi l-miżuri 
meħtieġa kollha biex jinkiseb livell għoli 
ta’ protezzjoni tal-ambjent kollu kemm hu 
u għandu wkoll jinkludi valuri limitu tal-
emissjonijiet għas-sustanzi niġġiesa, 
rekwiżiti xierqa għall-ħarsien tal-ħamrija u 
l-ilma tal-pjan, rekwiżiti ta’ monitoraġġ u 
lista tas-sustanzi jew tal-preparazzjonijiet 
perikolużi użati, kif definit fid-Direttiva 
tal-Kunsill 67/548/KEE tas-27 ta’ Ġunju 
1967 dwar l-approssimazzjoni ta’ liġijiet, 
regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi relatati mal-
klassifikazzjoni, l-ippakkjar u l-ittikkettar 
ta’ sustanzi perikolużi(1). Il-kondizzjonijiet 
tal-permess għandhom ikunu msejsa fuq l-
aħjar metodi tekniċi disponibbli.
______________
(1) ĠU L 196, 16.8 1967, p. 1.

Or. en
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Emenda 62
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 15

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(15)  Sabiex jitqiesu ċerti ċirkostanzi 
speċifiċi fejn l-applikazzjoni tal-livelli ta' 
emissjonijiet assoċjati mal-aħjar metodi 
tekniċi disponibbli twassal għal spejjeż 
għolja b'mod disproporzjonat meta 
mqabbel mal-benefiċċji ambjentali, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu
jistgħu jistabbilixxu valuri limitu tal-
emissjonijiet li jiddevjaw minn dawk il-
livelli. Tali devjazzjonijiet għandhom 
ikunu msejsa fuq valutazzjoni li 
tqis kriterji definiti sew. Il-valuri limitu tal-
emissjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva 
m'għandhomx jinqabżu. Fi kwalunkwe każ, 
m'għandu jiġi kkawżat l-ebda tniġġis 
sinifikanti u għandu jinkiseb livell għoli ta' 
protezzjoni tal-ambjent fl-intier tiegħu.

(15)  Sabiex jitqiesu ċerti ċirkostanzi 
speċifiċi fejn l-applikazzjoni tal-livelli ta' 
emissjonijiet assoċjati mal-aħjar metodi 
tekniċi disponibbli twassal għal effetti 
transmedjali ħżiena b’mod sinifikanti, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu 
jistgħu jistabbilixxu valuri limitu tal-
emissjonijiet li jiddevjaw minn dawk il-
livelli. Tali devjazzjonijiet għandhom 
ikunu konformi mal-approċċ integrat, 
imsejsa fuq valutazzjoni teknika 
ddettaljata li tqis kriterji definiti sew u li 
jkunu limitati fiż-żmien. Il-valuri limitu 
tal-emissjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva 
m'għandhomx jinqabżu. Fi kwalunkwe każ, 
m'għandu jiġi kkawżat l-ebda tniġġis 
sinifikanti u għandu jinkiseb livell għoli ta' 
protezzjoni tal-ambjent fl-intier tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda ta’ premessa ġdida introdotta mill-Kunsill.

Emenda 63
Andres Perello Rodriguez

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 15

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(15) Sabiex jitqiesu ċerti ċirkostanzi 
speċifiċi fejn l-applikazzjoni tal-livelli ta' 
emissjonijiet assoċjati mal-aħjar metodi 
tekniċi disponibbli twassal għal spejjeż 

(15) Sabiex jitqiesu ċerti ċirkostanzi 
speċifiċi fejn l-applikazzjoni tal-livelli ta' 
emissjonijiet assoċjati mal-aħjar metodi 
tekniċi disponibbli twassal għal spejjeż 
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għolja b'mod disproporzjonat meta 
mqabbel mal-benefiċċji ambjentali, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu 
jistgħu jistabbilixxu valuri limitu tal-
emissjonijiet li jiddevjaw minn dawk il-
livelli. Tali devjazzjonijiet għandhom 
ikunu msejsa fuq valutazzjoni li tqis kriterji 
definiti sew. Il-valuri limitu tal-
emissjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva 
m'għandhomx jinqabżu. Fi kwalunkwe każ, 
m'għandu jiġi kkawżat l-ebda tniġġis 
sinifikanti u għandu jinkiseb livell għoli ta' 
protezzjoni tal-ambjent fl-intier tiegħu.

għolja b'mod sproporzjonat u jkollha 
impatti soċjoekonomiċi partikolarment 
negattivi meta mqabbla mal-benefiċċji 
ambjentali, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom ikunu jistgħu jistabbilixxu 
valuri limitu tal-emissjonijiet li jiddevjaw 
minn dawk il-livelli. Tali 
devjazzjonijiet għandhom ikunu msejsa fuq 
valutazzjoni li tqis kriterji definiti sew. Il-
valuri limitu tal-emissjonijiet stabbiliti f'din 
id-Direttiva m'għandhomx jinqabżu. Fi 
kwalunkwe każ, m'għandu jiġi kkawżat l-
ebda tniġġis sinifikanti u għandu jinkiseb 
livell għoli ta' protezzjoni tal-ambjent fl-
intier tiegħu.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-emenda huwa li jiġi kkonsolidat l-appoġġ għall-istabbiliment ta’ eċċezzjonijiet 
ġustifikati li diġà huma inklużi fil-pożizzjoni tal-Kunsill.

Emenda 64
Marianne Thyssen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 18

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(18) It-tifrix ta’ demel jikkontribwixxi 
b'mod sinifikattiv għall-emissjonijiet fl-
arja u l-ilma ta' sustanzi li jniġġsu. Bil-
ħsieb li jintlaħqu l-objettivi stabbiliti fl-
Istrateġija Tematika dwar it-Tniġġis tal-
Arja u l-liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni 
tal-ilma, jeħtieġ li l-Kummissjoni 
teżamina l-ħtieġa li jiġu stabbiliti l-aktar 
kontrolli adatti ta' dawn l-emissjonijiet 
permezz tal-applikazzjoni tal-aħjar metodi 
tekniċi disponibbli.

imħassar

Or. en



AM\810288MT.doc 11/79 PE439.994v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Din il-klawsola ta’ reviżjoni addizzjonali mhix meħtieġa. Jekk fil-ġejjieni jkun hemm ħtieġa 
ta’ regolamenti bħal dawn, il-Kummissjoni Ewropea tista’ tirrevedi d-direttiva fi kwalunkwe 
moment. L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar in-Nitrati fuq livell ta’ Stat Membru diġà 
wasslet għal politika restrittiva u elaborata dwar id-demel.

Emenda 65
Marianne Thyssen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 19

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(19) It-trobbija intensiva tat-tjur u l-baqar 
tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għall-
emissjonijiet fl-arja u fl-ilma ta' sustanzi 
li jniġġsu. Bil-ħsieb li jintlaħqu l-objettivi 
stabbiliti fl-Istrateġija Tematika dwar it-
Tniġġis tal-Arja u fil-liġi tal-Unjoni dwar 
il-protezzjoni tal-ilma, huwa meħtieġ li l-
Kummissjoni tirrivedi l-ħtieġa li jiġu 
stabbiliti limiti ta' kapaċità ddivrenzjati 
għal speċi ta' tjur differenti biex ikun 
iddefinit il-kamp ta' applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva u tirrivedi l-ħtieġa li jiġu 
stabbiliti l-kontrolli l-aktar adatti dwar l-
emissjonijiet minn installazzjonijiet tat-
trobbija tal-baqar.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-klawsola ta’ reviżjoni addizzjonali mhix meħtieġa. Jekk fil-ġejjieni jkun hemm ħtieġa 
ta’ regolamenti bħal dawn, il-Kummissjoni Ewropea tista’ tirrevedi d-direttiva fi kwalunkwe 
moment. Barra minn hekk, it-twessigħ tal-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-direttiva ma jkunx 
proporzjonat mal-impatt ambjentali li dawn l-attivitajiet jistgħu jikkawżaw.
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Emenda 66
Esther de Lange

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 21

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(21) F'każijiet speċifiċi fejn ir-
rikonsiderazzjoni u l-aġġornament tal-
permessi juru li jista' jkun meħtieġ perijodu 
itwal minn ħames snin wara l-
pubblikazzjoni ta' deċiżjoni dwar il-
konklużjonijiet tal-BAT biex jiġu introdotti 
l-aħjar metodi tekniċi ġodda disponibbli, l-
awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jistabbilixxu perijodu itwal fil-
kondizzjonijiet tal-permess fejn dan ikun 
iġġustifikat abbażi tal-kriterji stabbiliti 
f'din id-Direttiva.

(21) F'każijiet speċifiċi, bħal dawk li 
jikkonċernaw installazzjonijiet eżistenti 
b’ċikli ta’ investiment fuq żmien fit-tul,
fejn ir-rikonsiderazzjoni u l-aġġornament 
tal-permessi juru li jista' jkun meħtieġ 
perijodu itwal minn ħames snin wara l-
pubblikazzjoni ta' deċiżjoni dwar il-
konklużjonijiet tal-BAT biex jiġu introdotti 
l-aħjar metodi tekniċi ġodda disponibbli, l-
awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jistabbilixxu perijodu itwal fil-
kondizzjonijiet tal-permess fejn dan ikun 
iġġustifikat abbażi tal-kriterji stabbiliti 
f'din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jinħtieġ tul ta’ żmien raġonevoli sabiex l-installazzjonijiet eżistenti jaġġustaw għall-BREFs, 
filwaqt li jitqiesu ċ-ċikli ta’ investiment.

Emenda 67
Richard Seeber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 21

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(21) F'każijiet speċifiċi fejn ir-
rikonsiderazzjoni u l-aġġornament tal-
permessi juru li jista' jkun meħtieġ perijodu 
itwal minn ħames snin wara l-
pubblikazzjoni ta' deċiżjoni dwar il-
konklużjonijiet tal-BAT biex jiġu introdotti 
l-aħjar metodi tekniċi ġodda disponibbli, l-

(21) F'każijiet speċifiċi fejn ir-
rikonsiderazzjoni u l-aġġornament tal-
permessi juru li jista' jkun meħtieġ perijodu 
itwal minn ħames snin wara l-
pubblikazzjoni ta' deċiżjoni dwar il-
konklużjonijiet tal-BAT biex jiġu introdotti 
l-aħjar metodi tekniċi ġodda disponibbli, l-



AM\810288MT.doc 13/79 PE439.994v01-00

MT

awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jistabbilixxu perijodu itwal fil-
kondizzjonijiet tal-permess fejn dan ikun 
iġġustifikat abbażi tal-kriterji stabbiliti 
f'din id-Direttiva.

awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jistabbilixxu perijodu itwal fil-
kondizzjonijiet tal-permess fejn dan ikun 
iġġustifikat, pereżempju biex jitqiesu ċ-
ċikli ta’ investiment, abbażi tal-kriterji 
stabbiliti f'din id-Direttiva. Fir-rigward 
tad-devjazzjoni mil-livelli ta’ emissjonijiet 
assoċjati mal-aħjar tekniki disponibbli l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
madankollu jpoġġu għad-dispożizzjoni 
tal-pubbliku r-raġunijiet li jiġġustifikaw 
il-perjodu estiż.  

Or. en

Justification

Investment cycles should, if necessary, be addressed as part of the question of the economic 
viability for a sector (“speed of implementation”) when identifying the best available 
techniques in course of the preparation of a new or revised BREF document (cf. the BREF 
“Economics and cross-media effects” Chapter 5.5). In that context the general time period of 
five years as provided for by Article 21 of the Position will have to be regarded. However the 
characteristics of certain individual installations may justify a distinguished time period. This 
Amendment is admissible because the Commission’s proposal did not contain such a 
provision. 

Emenda 68
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 23

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(23) In order to ensure that the operation of 
an installation does not deteriorate the 
quality of soil and groundwater, it is 
necessary to establish, through a baseline 
report, the state of soil and groundwater 
contamination.Sabiex jiġi żgurat li t-
tħaddim ta' installazzjoni ma jinvolvix 
deterjorament tal-kwalità tal-ħamrija u l-
ilma tal-pjan, huwa meħtieġ li, permezz ta' 
rapport ta' bażi, jiġi stabbilit l-istat ta' 
kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-ilma tal-
pjan. The baseline report should be a 

(23) Sabiex jiġi żgurat li t-tħaddim ta' 
installazzjoni ma jinvolvix deterjorament 
tal-kwalità tal-ħamrija u l-ilma tal-pjan,
huwa meħtieġ li, permezz ta' rapport ta' 
bażi, jiġi stabbilit l-istat ta' 
kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-ilma tal-
pjan. Ir-rapport ta' bażi għandu jkun 
għodda prattika li tippermetti, safejn hu 
possibbli, tqabbil bejn l-istat tas-sit deskritt 
f'dak ir-rapport u l-istat tas-sit hekk kif 
jieqfu definittivament l-attivitajiet, sabiex 
jiġi aċċertat jekk kienx hemm żieda 
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practical tool that permits, as far as 
possible, a quantified comparison between 
the state of the site described in that report 
and the state of the site upon definitive 
cessation of activities, in order to ascertain 
whether a significant increase in pollution 
of soil or groundwater has taken place.Ir-
rapport ta' bażi għandu jkun għodda 
prattika li tippermetti, safejn hu possibbli, 
tqabbil kwantifikat bejn l-istat tas-sit 
deskritt f'dak ir-rapport u l-istat tas-sit hekk 
kif jieqfu definittivament l-attivitajiet, 
sabiex jiġi aċċertat jekk kienx hemm żieda 
sinifikanti fit-tniġġis tal-ħamrija u l-ilma 
tal-pjan. The baseline report should 
therefore contain information making use 
of existing data on soil and groundwater 
measurements and historical data related to 
past uses of the site.Għalhekk ir-rapport ta' 
bażi għandu jinkludi informazzjoni li 
jagħmel użu minn data eżistenti dwar il-
kejl tal-ħamrija u l-ilma tal-pjan u d-data 
storika marbuta mal-użi fil-passat tas-sit.

sinifikanti fit-tniġġis tal-ħamrija u l-ilma 
tal-pjan. Għalhekk ir-rapport ta' bażi 
għandu jinkludi informazzjoni li jagħmel 
użu minn data eżistenti dwar il-kejl tal-
ħamrija u l-ilma tal-pjan u d-data storika 
marbuta mal-użi fil-passat tas-sit.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għall-konformità mal-Emenda 2 li tikkonċerna l-Artikolu 22(2).

Emenda 69
João Ferreira

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 24

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(24) F'konformità mal-prinċipju li min 
iniġġes iħallas, fil-valutazzjoni tal-livell 
tas-sinifikat tat-tniġġis tal-ħamrija u l-
ilma tal-pjan ikkawżat mill-operatur li 
jġib miegħu l-obbligu li s-sit jirritorna 
għall-istat deskritt fir-rapport ta' bażi, l-
Istati Membri għandhom iqisu l-

(24) Minħabba l-ħtieġa li jiġi żgurat li t-
tħaddim ta’ installazzjoni ma jirriżultax 
f’deterjorazzjoni sinifikanti fil-kwalità tal-
ħamrija jew tal-ilma tal-pjan, jinħtieġ li 
titwettaq evalwazzjoni tal-livell ta’ tniġġis 
tal-ħamrija u tal-ilma tal-pjan ikkawżat 
mill-operatur, bil-ħsieb li jiġi applikat l-
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kondizzjonijiet tal-permess li kienu 
japplikaw tul iż-żmien kollu tal-attività 
kkonċernata, il-miżuri għall-prevenzjoni 
tat-tniġġis adottati għall-installazzjoni, u ż-
żieda relattiva fit-tniġġis meta mqabbel 
mal-ammont tat-tniġġis identifikat fir-
rapport ta' bażi. Ir-responsabbiltà rigward 
it-tniġġis li mhux ikkawżat mill-operatur 
hija kwistjoni tal-liġi nazzjonali rilevanti u, 
fejn applikabbli, liġi rilevanti oħra tal-
Unjoni.

obbligu li s-sit jirritorna għall-istat deskritt 
fir-rapport ta' bażi. F’din il-proċedura l-
Istati Membri għandhom iqisu l-
kondizzjonijiet tal-permess li kienu 
japplikaw tul iż-żmien kollu tal-attività 
kkonċernata, il-miżuri għall-prevenzjoni 
tat-tniġġis adottati għall-installazzjoni, u ż-
żieda relattiva fit-tniġġis meta mqabbel 
mal-ammont tat-tniġġis identifikat fir-
rapport ta' bażi. Ir-responsabbiltà rigward 
it-tniġġis li mhux ikkawżat mill-operatur 
hija kwistjoni tal-liġi nazzjonali rilevanti u, 
fejn applikabbli, liġi rilevanti oħra tal-
Unjoni.

Or. pt

Emenda 70
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco 

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 24

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(24) F'konformità mal-prinċipju li min 
iniġġes iħallas, fil-valutazzjoni tal-livell 
tas-sinifikat tat-tniġġis tal-ħamrija u l-ilma 
tal-pjan ikkawżat mill-operatur li jġib 
miegħu l-obbligu li s-sit jirritorna għall-
istat deskritt fir-rapport ta' bażi, l-Istati 
Membri għandhom iqisu l-kondizzjonijiet 
tal-permess li kienu japplikaw tul iż-żmien 
kollu tal-attività kkonċernata, il-miżuri 
għall-prevenzjoni tat-tniġġis adottati għall-
installazzjoni, u ż-żieda relattiva fit-tniġġis 
meta mqabbel mal-ammont tat-tniġġis 
identifikat fir-rapport ta' bażi. Ir-
responsabbiltà rigward it-tniġġis li mhux 
ikkawżat mill-operatur hija kwistjoni tal-
liġi nazzjonali rilevanti u, fejn applikabbli, 
liġi rilevanti oħra tal-Unjoni.

(24) F'konformità mal-prinċipju li min 
iniġġes iħallas, fil-valutazzjoni tal-livell 
tas-sinifikat tat-tniġġis tal-ħamrija u l-ilma 
tal-pjan ikkawżat mill-operatur li jġib 
miegħu l-obbligu li s-sit jirritorna għall-
istat deskritt fir-rapport ta' bażi, l-Istati 
Membri għandhom iqisu l-kondizzjonijiet 
tal-permess li kienu japplikaw tul iż-żmien 
kollu tal-attività kkonċernata, il-miżuri 
għall-prevenzjoni tat-tniġġis adottati għall-
installazzjoni, u ż-żieda relattiva fit-tniġġis 
meta mqabbel mal-ammont tat-tniġġis 
identifikat fir-rapport ta' bażi. Ir-
responsabbiltà rigward it-tniġġis li mhux 
ikkawżat mill-operatur hija kwistjoni tal-
liġi nazzjonali rilevanti u, fejn applikabbli, 
liġi rilevanti oħra tal-Unjoni. Il-
leġiżlazzjoni ġdida jew riveduta tal-UE fil-
ġejjieni dwar il-ħarsien tal-ħamrija u tal-



PE439.994v01-00 16/79 AM\810288MT.doc

MT

ilma tal-pjan għandha tiġi abbozzata bla 
ħsara għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva.  

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm loġika primarja li trid tiġi segwita minn kwalunkwe dispożizzjoni tal-UE 
dwar ħamrija u ilma tal-pjan adottata fil-ġejjieni.

Emenda 71
Elisabetta Gardini

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 27

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(27) Il-kombustjoni ta' karburant 
f'installazzjonijiet b'kapaċità termali 
kklassifikata totali taħt il-50 MW 
tikkontribwixxi b'mod sinifikattiv għall-
emissjonijiet fl-arja ta' sustanzi li jniġġsu.
Bil-ħsieb li jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti 
fl-Istrateġija Tematika dwar it-Tniġġis 
tal-Arja, huwa meħtieġ li l-Kummissjoni 
teżamina l-ħtieġa li jiġu stabbiliti l-aktar 
kontrolli adatti fuq l-emissjonijiet minn 
installazzjonijiet bħal dawn.

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Impjanti b’input termali ta’ anqas minn 50 MW ma jikkontribwixxux b’mod sinifikanti għall-
emissjonijiet. Barra minn hekk, m’hemm l-ebda dokumenti ta’ riferenza tal-BAT disponibbli.
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Emenda 72
Jutta Haug

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 29

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(29) Il-Kummissjoni għandha tirrivedi l-
ħtieġa li jiġu stabbiliti valuri ta' limitu 
għall-Unjoni kollha u li jiġu emendati l-
valuri limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fl-
Anness V għal ċerti impjanti ta' 
kombustjoni kbar, b'kont meħud tar-
reviżjoni u l-aġġornament ta' dokumenti ta' 
referenza tal-BAT rilevanti. F'dan il-
kuntest, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-ispeċifiċità tas-sistemi tal-
enerġija tar-raffineriji.

(29) Il-Kummissjoni għandha tirrivedi l-
ħtieġa li jiġu stabbiliti valuri ta' limitu 
għall-Unjoni kollha u li jiġu emendati l-
valuri limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fl-
Anness V għal ċerti impjanti ta' 
kombustjoni kbar, b'kont meħud tar-
reviżjoni u l-aġġornament ta' dokumenti ta' 
referenza tal-BAT rilevanti. F'dan il-
kuntest, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-ispeċifiċità tas-sistemi tal-
enerġija tar-raffineriji. Għal dawn l-
impjanti l-valuri limitu tal-emissjonijiet 
attwali skont id-Direttiva 2001/80/KE 
għandhom jibqgħu japplikaw sakemm 
ikun hemm l-adozzjoni eventwali ta’ 
standards ġodda permezz tal-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għaċ-ċarezza legali jinħtieġ li jiġi mtenni li għal dawn l-impjanti, id-dispożizzjonijiet attwali 
skont id-Direttiva 2001/80/KE ddaħħlu f’partijiet differenti ta’ dan l-abbozz ta’ leġiżlazzjoni.

Emenda 73
Elisabetta Gardini

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 29

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(29) Il-Kummissjoni għandha tirrivedi l-
ħtieġa li jiġu stabbiliti valuri ta' limitu 
għall-Unjoni kollha u li jiġu emendati l-
valuri limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fl-
Anness V għal ċerti impjanti ta' 
kombustjoni kbar, b'kont meħud tar-

(29) Il-Kummissjoni għandha tirrivedi l-
ħtieġa li jiġu stabbiliti valuri ta' limitu 
għall-Unjoni kollha u li jiġu emendati l-
valuri limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fl-
Anness V għal ċerti impjanti ta' 
kombustjoni kbar, b'kont meħud tar-
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reviżjoni u l-aġġornament ta' dokumenti ta' 
referenza tal-BAT rilevanti. F'dan il-
kuntest, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-ispeċifiċità tas-sistemi tal-
enerġija tar-raffineriji.

reviżjoni u l-aġġornament ta' dokumenti ta' 
referenza tal-BAT rilevanti. F'dan il-
kuntest, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra l-ispeċifiċità tas-sistemi tal-
enerġija tar-raffineriji. Fir-rigward ta’ 
dawn l-impjanti, il-valuri limitu tal-
emissjonijiet stabbiliti bid-Direttiva 
2001/80/KE għandhom jibqgħu japplikaw 
sakemm id-dokumenti ta’ referenza 
relevanti tal-BAT jiġu riveduti 
b’konformità ma’ din id-Direttiva.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-valuri limitu tal-emissjonijiet stabbiliti skont id-Direttiva 2001/80/KE jissemmew diversi 
drabi fil-verżjoni mfassla mill-ġdid proposta. Fl-interess taċ-ċarezza legali jkun xieraq li tiġi 
speċifikata l-intenzjoni tal-pożizzjoni komuni.

Emenda 74
Inés Ayala Sender

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 30

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(30) Minħabba fil-karatteristiċi ta' ċerti 
karburanti solidi indiġeni, huwa adatt li 
jiġu applikati rati minimi ta' eliminazzjoni 
tal-kubrit pjuttost milli valuri ta' limitu tal-
emissjonijiet għad-diossidu tal-kubrit għal 
impjanti tal-kombustjoni li jużaw tali 
karburanti. Barra minn hekk, billi l-
karatteristiċi speċifiċi tax-shale taż-żejt 
jista' ma jippermettix l-applikazzjoni tal-
istess metodi tekniċi ta' tnaqqis tal-kubrit 
jew il-kisba tal-istess effiċjenza fl-
eliminazzjoni tal-kubrit bħal karburanti 
oħrajn, hija adatta rata minima ta' 
eliminazzjoni tal-kubrit ftit aktar baxxa 
għall-impjanti li jużaw dan il-karburant.

(30) Minħabba fil-karatteristiċi ta' ċerti 
karburanti solidi indiġeni, huwa adatt li 
jiġu applikati rati minimi ta' eliminazzjoni 
tal-kubrit pjuttost milli valuri ta' limitu tal-
emissjonijiet għad-diossidu tal-kubrit għal 
impjanti tal-kombustjoni li jużaw tali 
karburanti. Barra minn hekk, billi l-
karatteristiċi speċifiċi tax-shale taż-żejt 
jista' ma jippermettix l-applikazzjoni tal-
istess metodi tekniċi ta' tnaqqis tal-kubrit 
jew il-kisba tal-istess effiċjenza fl-
eliminazzjoni tal-kubrit bħal karburanti 
oħrajn, hija adatta rata minima ta' 
eliminazzjoni tal-kubrit ftit aktar baxxa 
għall-impjanti li jużaw dan il-karburant.
Peress li l-karatteristiċi speċifiċi tal-
fjuwils solidi indiġeni li l-kontenut volatili 
tagħhom ma jaqbiżx l-10% jistgħu ma 
jippermettux ir-rispett tal-valuri limitu tal-
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emissjonijiet ta’ NOx stabbiliti, ikun 
xieraq li jiġi ffissat valur limitu ogħla tal-
emissjonijiet ta’ NOx.

Or. en

Emenda 75
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 37

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(37) Sabiex jiġi pprevenut, imnaqqas u, 
safejn hu possibbli, jiġi eliminat it-tniġġis 
li ġej mill-attivitajiet industrijali bl-iktar 
mod kost-effettiv filwaqt li jiġi żgurat livell 
għoli ta' protezzjoni tal-ambjent b'mod 
sħiħ, b'mod partikolari permezz tal-
implimentazzjoni tal-aħjar metodi tekniċi 
disponibbli, jistgħu jiġu esplorati l-
possibbiltajiet għal strumenti bbażati fuq 
is-suq, bħall-iskambju ta' kwoti ta' 
emissjonijiet tal-ossidu tan-nitroġenu u 
tad-diossidu tal-kubrit.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa m’għandhiex tiddaħħal fid-Direttiva minħabba li tantiċipa r-riżultati tal-
istudju kkummissjonat mill-Kummissjoni u li attwalment qed jiwettaq minn konsulenza 
speċjalizzata. M’għandhiex titwaqqaf sistema bbażata fuq is-suq għas-sustanzi niġġiesa 
bħall-ossidi tan-nitroġenu u d-diossidu tal-kubrit għaliex tidher li tmur kontra l-istrateġija 
Ewropea ta’ limiti massimi nazzjonali għall-emissjonijiet.



PE439.994v01-00 20/79 AM\810288MT.doc

MT

Emenda 76
João Ferreira

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 37

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(37) Sabiex jiġi pprevenut, imnaqqas u, 
safejn hu possibbli, jiġi eliminat it-tniġġis 
li ġej mill-attivitajiet industrijali bl-iktar 
mod kost-effettiv filwaqt li jiġi żgurat livell 
għoli ta' protezzjoni tal-ambjent b'mod 
sħiħ, b'mod partikolari permezz tal-
implimentazzjoni tal-aħjar metodi tekniċi 
disponibbli, jistgħu jiġu esplorati l-
possibbiltajiet għal strumenti bbażati fuq 
is-suq, bħall-iskambju ta' kwoti ta' 
emissjonijiet tal-ossidu tan-nitroġenu u 
tad-diossidu tal-kubrit.

(37) Sabiex jiġi pprevenut, imnaqqas u, 
safejn hu possibbli, jiġi eliminat it-tniġġis 
li ġej mill-attivitajiet industrijali bl-iktar 
mod kost-effettiv, ġust u effiċjenti, filwaqt 
li jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tal-
ambjent b'mod sħiħ, b'mod partikolari 
permezz tal-implimentazzjoni tal-aħjar 
metodi tekniċi disponibbli, jistgħu jiġu 
esplorati l-possibbiltajiet li jiġu żgurat l-
aċċess sħiħ u l-finanzjament għall-
mikronegozji u l-SMEs fir-rigard tat-
twaqqif u l-aġġornar tagħhom.

Or. pt

Emenda 77
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 39

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(39) Sabiex id-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva jkunu jistgħu jiġu adattati għall-
progress xjentifiku u tekniku abbażi tal-
aħjar teknika disponibbli, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa biex tadotta atti 
delegati f'konformità mal-Artikolu 290 tat-
Trattat fir-rigward tal-adattament ta' ċerti 
partijiet tal-Annessi V, VI u VII għal dan 
il-progress xjentifiku u tekniku. Fil-każ 
tal-impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart u 
l-impjanti tal-koinċinerazzjoni tal-iskart, 
dan jista’ jinkludi l-ħolqien ta’ kriterji li 

(39) Sabiex id-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva jkunu jistgħu jiġu adattati għall-
progress xjentifiku u tekniku abbażi tal-
aħjar teknika disponibbli, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa biex tadotta atti 
delegati f'konformità mal-Artikolu 290 tat-
Trattat fir-rigward tal-adozzjoni tal-
konklużjonijiet tal-BAT u tas-
supplimentar u l-allinjar tal-valuri limitu 
tal-emissjonijiet u r-regoli dwar il-
monitoraġġ u l-konformità skont din id-
Direttiva mal-konklużjonijiet tal-BAT.
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jippermettu derogi mill-monitoraġġ 
kontinwu tal-emissjonijiet ta’ trab totali.
Huwa partikolarment importanti li l-
Kummissjoni tikkonsulta l-esperti matul 
il-ħidma preparatorja tagħha, 
f'konformità mal-impenji li saru fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' 
Diċembru 2009 dwar l-implimentazzjoni 
tal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda ta’ premessa ġdida introdotta mill-Kunsill.

Emenda 78
Richard Seeber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 39

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(39) Sabiex id-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva jkunu jistgħu jiġu adattati għall-
progress xjentifiku u tekniku abbażi tal-
aħjar teknika disponibbli, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa biex tadotta atti 
delegati f'konformità mal-Artikolu 290 tat-
Trattat fir-rigward tal-adattament ta' ċerti 
partijiet tal-Annessi V, VI u VII għal dan 
il-progress xjentifiku u tekniku. Fil-każ tal-
impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart u l-
impjanti tal-koinċinerazzjoni tal-iskart, dan 
jista’ jinkludi l-ħolqien ta’ kriterji li 
jippermettu derogi mill-monitoraġġ 
kontinwu tal-emissjonijiet ta’ trab totali.
Huwa partikolarment importanti li l-
Kummissjoni tikkonsulta l-esperti matul 
il-ħidma preparatorja tagħha, f'konformità 
mal-impenji li saru fil-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni tad-9 ta' Diċembru 2009 
dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

(39) Sabiex id-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva jkunu jistgħu jiġu adattati għall-
progress xjentifiku u tekniku abbażi tal-
aħjar teknika disponibbli, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa biex tadotta atti 
delegati f'konformità mal-Artikolu 290 tat-
Trattat fir-rigward tal-adattament ta' ċerti 
partijiet tal-Annessi V, VI u VII għal dan 
il-progress xjentifiku u tekniku. Fil-każ tal-
impjanti tal-inċinerazzjoni tal-iskart u l-
impjanti tal-koinċinerazzjoni tal-iskart, dan 
jista’, fost l-oħrajn, jinkludi l-ħolqien ta’ 
kriterji li jippermettu derogi mill-
monitoraġġ kontinwu tal-emissjonijiet ta’ 
trab totali. Huwa partikolarment importanti 
li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa  matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
anke ma’ esperti.
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Unjoni Ewropea.

Or. en

Justification

Apart from derogations from monitoring requirements of dust for waste incineration plants 
other derogations should be considered as long as adequate in terms of environmental 
protection. This may lead to a further reduction of unnecessary administrative burden notably 
for SMEs, which are strongly affected by the provisions of Chapter IV as that chapter is not 
subject to a de-minimis-threshold. During the preparatory phase of the adoption of delegated 
acts it is essential that the Commission ensures the broad involvement of experts from the 
Member States, industry, NGOs as outlined inter alia in chapter 3.1 of COM (2007) 844 final. 

Emenda 79
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 39 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(39a) Sabiex id-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva jitħallew jiġu ssupplimentati jew 
emendati bil-għan li jiġi żgurat li jkun 
hemm implimentazzjoni konsistenti fl-
Unjoni tal-aħjar prattiki disponibbli kif 
deskritt fid-dokumenti ta’ referenza tal-
BAT, il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 TFUE fir-rigward tal-
istabbiliment ta’ kriterji speċifiċi għad-
devjazzjoni, f’każijiet eċċezzjonali, mil-
livelli ta’ emissjonijiet assoċjati mal-aħjar 
tekniki disponibbli.  

Or. en
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Emenda 80
Richard Seeber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 39 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(39a) Sabiex jiġu indirizzati t-tagħwiġ tal-
kompetizzjoni fis-suq intern jew 
kwistjonijiet ambjentali sinifikanti, il-
Kummissjoni għandha, abbażi tal-
evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
aħjar prattiki disponibbli minn ċerti 
attivitajiet jew tal-impatt ta’ dawn l-
attivitajiet fuq l-ambjent b’mod ġenerali, 
tippreżenta proposti għal rekwiżiti minimi 
għall-valuri limitu ta’ emissjonijiet u għal 
regoli dwar il-monitoraġġ u l-konformità, 
għall-Unjoni kollha.

Or. en

Emenda 81
Edite Estrela

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 39 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(39a) Sabiex id-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva jkunu jistgħu jiġu adottati għar-
riżultati tal-evalwazzjonijiet tal-
Kummissjoni dwar il-ħtieġa li jiġu 
introdotti fuq livell tal-Unjoni, rekwiżiti 
minimi dwar il-valuri limitu tal-
emissjonijiet u r-regoli ta’ monitoraġġ u 
ta’ konformità fir-rigward ta’ ċerti 
attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-konklużjonijiet relevanti 
tal-BAT, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta proposta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill skont l-Artikolu 
294 TFUE.
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Or. pt

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe inklużjoni tal-kunċett ta’ xibka ta’ sikurezza fil-proposta għal direttiva għandha 
tiġi żgurata bl-użu tal-proċess ta’ kodeċiżjoni, bil-għan li tiġi mmassimizzata l-
parteċipazzjoni tal-partijiet kollha interessati.

Emenda 82
Åsa Westlund, Jo Leinen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 2

Pożizzjoni tal-Kunsill 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’ 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 għall-ekosistemi u għal 
proprjetà materjali, jew tgħarraq jew 
tfixkel il- faċilitajiet u l-użi oħra leġittimi 
tal-ambjent;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-istudju dwar ekonomija tal-ekosistemi u tal-bijodiversità (TEEB) kkummissjonat min-
Nazzjonijiet Uniti jenfasizza li l-ekosistemi jiffurmaw kapital naturali u jagħtu kontribut vitali 
lill-funzjonament tal-ambjent tagħna.

Emenda 83
Mairead McGuinness

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 17

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(17) 'sustanzi perikolużi' tfisser sustanzi 
jew taħlitiet kif definiti fil-punti 7 u 8 tal-

(17) 'sustanzi perikolużi' tfisser sustanzi 
jew grupp ta’ sustanzi kif definit fil-punt 



AM\810288MT.doc 25/79 PE439.994v01-00

MT

Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 
1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-
klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ 
tas-sustanzi u t-taħlitiet;

29 tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2000/60/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma;

Or. en

Justification

 Numbers 7 and 8 of art. 2 of Directive 1272/2008 only define the terms "substances" and 
"mixture", not the term "hazardous substances". To define the term "hazardous substances", a 
reference to the definition included in the Water Framework Directive would be appropriate. 
The WFD focuses on the protection of the same natural resources as the IPPC Directive. 
According to Art. 2 paragraph 29 of WFD «hazardous substances" are: “substances or 
groups of substances that are toxic, persistent and liable to bio-accumulate, and other 
substances or groups of substances which give rise to an equivalent level of concern”.

Emenda 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 17

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(17) 'sustanzi perikolużi' tfisser sustanzi 
jew taħlitiet kif definiti fil-punti 7 u 8 tal-
Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 
1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-
klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ 
tas-sustanzi u t-taħlitiet;

(17) 'sustanzi perikolużi' tfisser sustanzi 
jew taħlitiet kif definiti fil-punti 7 u 8 tal-
Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 
1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-
klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ 
tas-sustanzi u t-taħlitiet, jew grupp ta’ 
sustanzi kif definit fil-punt 29 tal-Artikolu 
2 tad-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 
2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-
ilma;

Or. en
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Emenda 85
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 22

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(22) 'tjur' tfisser it-tjur kif definit fil-punt 
1 tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 90/539/KEE 
dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta' 
bhejjem li jirregolaw il-kummerċ intra-
Komunitarju fi, u l-importazzjonijiet ta' 
tjur u bajd tat-tfaqqis minn pajjiżi terzi;

imħassar

Or. en

Emenda 86
Mairead McGuinness

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 22

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(22) 'tjur' tfisser it-tjur kif definit fil-punt 
1 tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 90/539/KEE 
dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta' 
bhejjem li jirregolaw il-kummerċ intra-
Komunitarju fi, u l-importazzjonijiet ta' 
tjur u bajd tat-tfaqqis minn pajjiżi terzi;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni ta’ tjur twessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 'l hinn mit-tiġieġ, 
brojlers, dundjani u papri u tkun tinkludi wkoll tjur bħall-perniċijiet,  faġani, u tjur ieħor tal-
kaċċa. Dawn it-tjur l-oħra jitrabbew ġewwa għal perjodu qasir taż-żmien biss u ma jkunx 
effettiv f’sens ta’ nefqa li l-binjiet jissodisfaw l-istandards tal-aqwa teknika disponibbli (BAT).



AM\810288MT.doc 27/79 PE439.994v01-00

MT

Emenda 87
Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 22

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(22) 'tjur' tfisser it-tjur kif definit fil-punt 1 
tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 90/539/KEE 
dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta' 
bhejjem li jirregolaw il-kummerċ intra-
Komunitarju fi, u l-importazzjonijiet ta' tjur 
u bajd tat-tfaqqis minn pajjiżi terzi;

(22) 'tjur' tfisser it-tjur kif definit fil-punt 1 
tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 90/539/KEE 
dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta' 
bhejjem li jirregolaw il-kummerċ intra-
Komunitarju fi, u l-importazzjonijiet ta' tjur 
u bajd tat-tfaqqis minn pajjiżi terzi, ħlief 
għat-tjur tal-ispeċi tas-summien;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva tinkludi s-summien (0.25 kg) fil-kategorija tat-tjur, u tqabbel it-trobbija tas-
summien mat-trobbija tat-tiġieġ (2 kg) jew tad-dundjani (10 kg), meta fil-fatt l-impatt 
ambjentali tagħha huwa ferm aktar baxx. Huwa għalhekk importanti ħafna li titqies in-natura 
speċjali tat-trobbija tas-summien meta din titqabbel ma’ tipi oħrajn ta’ trobbija. L-
applikazzjoni tad-Direttiva għat-trobbija tas-summien tkun sproporzjonata u ma tistax tiġi 
ġġustifikata minħabba raġunijiet ambjentali. Jekk dawn id-distinzjonijiet jiġu injorati, hemm 
ir-riskju li t-trobbija tas-summien fl-Ewropa tintemm, bit-telfien ta’ mijiet ta’ impjiegi.

Emenda 88
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 26

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(26) 'sigħat ta' tħaddim' tfisser iż-żmien, 
espress f'sigħat, li matulu impjant ta' 
kombustjoni, kollu kemm hu jew parti 
minnu, qiegħed jiffunzjona u jitfa' 
emissjonijiet fl-arja, minbarra l-perijodi 
tal-bidu u tal-għeluq;

(26) 'sigħat ta' tħaddim' tfisser iż-żmien, 
espress f'sigħat, li matulu impjant ta' 
kombustjoni, kollu kemm hu jew parti 
minnu, qiegħed jiffunzjona u jitfa' 
emissjonijiet fl-arja, inklużi l-perijodi tal-
bidu u tal-għeluq;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Emenda għal definizzjoni ġdida introdotta mill-Kunsill.
Ikun hemm emissjonijiet sinifikanti waqt iż-żminijiet ta’ twaqqif u tal-għeluq.

Emenda 89
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 26

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(26) 'sigħat ta' tħaddim' tfisser iż-żmien, 
espress f'sigħat, li matulu impjant ta' 
kombustjoni, kollu kemm hu jew parti 
minnu, qiegħed jiffunzjona u jitfa' 
emissjonijiet fl-arja, minbarra l-perijodi 
tal-bidu u tal-għeluq;

(26) 'sigħat ta' tħaddim' tfisser iż-żmien, 
espress f'sigħat, li matulu impjant ta'
kombustjoni, kollu kemm hu jew parti 
minnu, qiegħed jiffunzjona u jitfa' 
emissjonijiet fl-arja, inklużi l-perijodi tal-
bidu u tal-għeluq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Test emendat introdott mill-Kunsill.

Emenda 90
Elisabetta Gardini

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 26 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

26a. 'operazzjonijiet ta' bidu tat-tħaddim 
u ta' tifi' tfisser operazzjonijiet minbarra 
fażijiet ta' attività regolarment oxxillanti 
waqt li attività, parti ta' tagħmir jew tank 
ikunu qed jinġiebu jaħdmu jew ma 
jaħdmux, jew jinġiebu fi stat wieqaf jew 
jinħarġu minnu.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Ikun xieraq li fid-definizzjonijiet ġenerali tiddaħħal id-definizzjoni ta’ ‘operazzjonijiet ta’ 
bidu tat-tħaddim u ta’ tifi” li tinsab fl-Artikolu 57(13).

Emenda 91
Inés Ayala Sender

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 3 – punt 46 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(46a) “reġjuni ultraperiferiċi” tfisser id-
Dipartimenti Barranin Franċiżi fir-
rigward ta’ Franza, l-Ażores u Madejra 
fir-rigward tal-Portugall u l-Gżejjer 
Kanarji fir-rigward ta’ Spanja.

Or. en

Emenda 92
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 9 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1.  Meta l-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
minn installazzjoni jiġu speċifikati fl-
Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE fejn 
tidħol attività mwettqa f'din l-
installazzjoni, il-permess m'għandux 
jinkludi valur limitu tal-emissjonijiet għall-
emissjonijiet diretti ta' dan il-gass għajr 
jekk meħtieġ sabiex jiġi żgurat li ma jiġi 
kkawżat l-ebda tniġġis lokali sinifikanti.

1.  Meta l-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
minn installazzjoni jiġu speċifikati fl-
Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE fejn 
tidħol attività mwettqa f'din l-
installazzjoni, l-Istati Membri jistgħu 
jagħżlu li ma jimponux valur limitu tal-
emissjonijiet għall-emissjonijiet diretti ta' 
dan il-gass għajr jekk meħtieġ sabiex jiġi 
żgurat li ma jiġi kkawżat l-ebda tniġġis 
lokali sinifikanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda bbażata fuq ir-Regola 66.2d bil-għan li (i) ikun hemm ċertezza legali billi, skont l-
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Artikolu 193 TFEU, il-liġijiet tal-Unjoni ma jżommux lill-Istati Membri milli japplikaw 
rekwiżiti nazzjonali aktar rigorużi dwar il-gassijiet serra, u (ii) sabiex dawk l-Istati Membri li 
jagħżlu li japplikaw dawn ir-rekwiżiti jkunu jistgħu jagħmlu dan permezz tal-permess integrat 
maħruġ skont din id-Direttiva. Mill-ewwel qari fil-PE, ir-Renju Unit, l-Olanda u l-
Kummissjoni diġà taw interpretazzjonijiet legali differenti tad-dispożizzjoni tal-Artikolu 9.1.

Emenda 93
Chris Davies

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 9 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Meta l-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
minn installazzjoni jiġu speċifikati fl-
Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE fejn 
tidħol attività mwettqa f'din l-
installazzjoni, il-permess m'għandux 
jinkludi valur limitu tal-emissjonijiet għall-
emissjonijiet diretti ta' dan il-gass għajr 
jekk meħtieġ sabiex jiġi żgurat li ma jiġi 
kkawżat l-ebda tniġġis lokali sinifikanti.

1. Meta l-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
minn installazzjoni jiġu speċifikati fl-
Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE fejn 
tidħol attività mwettqa f'din l-
installazzjoni, l-Istati Membri jistgħu 
jagħżlu li ma jimponux valur limitu tal-
emissjonijiet għall-emissjonijiet diretti ta' 
dan il-gass għajr jekk meħtieġ sabiex jiġi 
żgurat li ma jiġi kkawżat l-ebda tniġġis 
lokali sinifikanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi ċċarat li din il-leġiżlazzjoni m’għandhiex ma tħallix lill-Istati Membri jintroduċu 
standards ta' prestazzjoni ta’emissjonijiet fuq livell nazzjonali biex jgħinuhom jilħqu l-
objettivi tal-politika interna tagħhom.

Emenda 94
João Ferreira

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 9 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Meta l-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
minn installazzjoni jiġu speċifikati fl-
Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE fejn 
tidħol attività mwettqa f'din l-

1. Meta l-emissjonijiet ta' gassijiet serra 
minn installazzjoni jiġu speċifikati fl-
Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE fejn 
tidħol attività mwettqa f'din l-
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installazzjoni, il-permess m'għandux
jinkludi valur limitu tal-emissjonijiet għall-
emissjonijiet diretti ta' dan il-gass għajr 
jekk meħtieġ sabiex jiġi żgurat li ma jiġi 
kkawżat l-ebda tniġġis lokali sinifikanti.

installazzjoni, il-permess jista’, jekk ikunu 
jridu l-Istati Membri, jinkludi valur limitu 
tal-emissjonijiet għall-emissjonijiet diretti 
ta' dan il-gass għajr jekk meħtieġ sabiex 
jiġi żgurat li ma jiġi kkawżat l-ebda tniġġis 
lokali sinifikanti.

Or. pt

Emenda 95
Thomas Ulmer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 10 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Dan il-Kapitolu għandu japplika għall-
attivitajiet stabbiliti fl-Anness I u, fejn 
applikabbli, jilħaq il-limiti tal-kapaċità 
stabbiliti f'dak l-Anness.

Dan il-Kapitolu għandu japplika għall-
attivitajiet stabbiliti fl-Anness I u, fejn 
applikabbli, jilħaq il-limiti tal-kapaċità 
stabbiliti f'dak l-Anness.

Meta tiġi kkalkulata l-kapaċità termali 
kklassifikata totali tal-istallazzjonijiet 
imsemmija fil-punt 1.1 tal-Anness I, l-
impjanti ta' kombustjoni b'kapaċità 
termali kklassifikata taħt il-50 MW li 
jitħaddmu għal mhux aktar minn 500 
siegħa fis-sena m'għandhomx jiġu inklużi 
għall-finijiet ta’ dan il-kalkolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jkun evalwat l-ilħuq tal-limiti tal-kapaċità għall-impjanti tal-kombustjoni, l-impjanti ta’ 
emerġenza, l-impjanti għall-ogħla domanda, u impjanti oħrajn li jitħaddmu għal anqas minn 
500 siegħa fis-sena għandhom jiġu esklużi.
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Emenda 96
Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 11 – punt h

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(h) jittieħdu l-miżuri meħtieġa fuq il-
waqfien definittiv ta' attivitajiet biex jiġi 
evitat kull riskju ta' tniġġis u biex is-sit 
tat-tħaddim jinġieb lura għall-istat 
sodisfaċenti iddefinit skont l-Artikolu 22.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħarsien tal-ħamrija huwa kunċett lokali ħafna u speċifiku għas-sit u jeħtieġ li jiġi 
mmaniġġjat minn awtoritajiet kompetenti b’konformità mal-liġijiet ambjentali Komunitarji u 
nazzjonali. Deskrizzjonijiet iddettaljati ħafna ta’ miżuri (bħal rapport kwantifikat ta’ bażi 
skont l-Artikolu 22) jipperikola l-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità.

Emenda 97
Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 11 – punt h

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(h) jittieħdu l-miżuri meħtieġa fuq il-
waqfien definittiv ta' attivitajiet biex jiġi 
evitat kull riskju ta' tniġġis u biex is-sit tat-
tħaddim jinġieb lura għall-istat 
sodisfaċenti iddefinit skont l-Artikolu 22.

(h) jittieħdu l-miżuri meħtieġa fuq il-
waqfien definittiv ta' attivitajiet biex jiġi 
evitat kull riskju ta' tniġġis u biex is-sit tat-
tħaddim jinġieb lura għal stat korrett.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħarsien tal-ħamrija huwa kunċett lokali ħafna u speċifiku għas-sit u jeħtieġ li jiġi 
mmaniġġjat minn awtoritajiet kompetenti. Objettivi Ewropej li jkunu burokratiċi u ddettaljati 
ħafna (bħal rapport kwantifikat ta’ bażi skont l-Artikolu 22) jmorru kontra l-prinċipji tas-
sussidjarjetà u tal-proporzjonalità. Ir-ritorn tas-sit tat-tħaddim għal stat korrett jipprevjeni l-
perikli għas-saħħa u t-tniġġis ambjentali.
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Emenda 98
Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt e

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(e) fejn applikabbli, rapport ta' bażi skont 
l-Artikolu 22(2) ;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħarsien tal-ħamrija huwa kunċett lokali ħafna u speċifiku għas-sit u jeħtieġ li jiġi 
mmaniġġjat minn awtoritajiet kompetenti b’konformita mal-ligijiet ambjentali Komunitarji u 
nazzjonali. Deskrizzjonijiet iddettaljati ħafna ta’ miżuri (bħal rapport kwantifikat ta’ bażi 
skont l-Artikolu 22) jipperikola l-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità.

Emenda 99
Oreste Rossi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt e

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(e) fejn applikabbli, rapport ta' bażi skont 
l-Artikolu 22(2) ;

imħassar

Or. it

Emenda 100
Edite Estrela

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt k a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(ka) fejn ikun applikabbli, evalwazzjoni li 
turi l-ħtieġa li jiġu ddefiniti il-valuri 
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limitu ta’ emissjonijiet li jkunu differenti 
mil-livelli minimi assoċjati mal-BATs.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Meta tintalab liċenzja, l-operatur għandu jkollu jippreżenta evalwazzjoni bħala 
ġustifikazzjoni ta’ kwalunkwe talba għal eżenzjoni.

Emenda 101
Frédérique Ries

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

B'kont meħud tal-opinjoni tal-forum, il-
gwida msemmija fil-punt (c) u (d) tat-tieni 
subparagrafu għandha tiġi adottata 
f'konformità mal-proċedura regolatorja 
msemmija fl-Artikolu 75(2).

B'kont meħud tal-opinjoni tal-forum, il-
gwida msemmija fil-punt (c) u (d) tat-tieni 
subparagrafu għandha tiġi adottata b’mod 
konsistenti f'konformità mal-proċedura 
regolatorja msemmija fl-Artikolu 75(2) u 
għandha tkun konsistenti mal-opinjoni 
tal-Forum.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi enfasizzat li t-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-kumitat regolatorju jkun konsistenti mal-
opinjoni tal-Forum.

Emenda 102
Vladko Todorov Panayotov

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 – paragrafu 5

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5. Deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-
BAT għandhom jiġu adottati skont il-

5. Deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-
BAT għandhom jiġu adottati skont il-
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proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 75(2).

proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li d-Deċiżjonijiet dwar il-BAT huma relatati mal-għażla tat-teknoloġija, tal-
materja prima, tal-faċilitajiet tat-trattament tal-ilma, tal-istandards li jirrigwardaw l-iskart 
ġenerat u tar-rakkomandazzjonijiet għat-trattament tal-ilma, huwa essenzjali għall-Istati 
Membri li jipparteċipaw mal-esperti nazzjonali tagħhom fil-proċedura biex tiġi speċifikata l-
BAT. Il-proċedura leġiżlattiva ordinarja tippermetti lill-Istati Membri jipparteċipaw fl-
iżvilupp u l-adozzjoni tad-Deċiżjonijiet dwar il-BAT. Barra minn hekk il-Parlament Ewropew 
iżomm is-setgħa tiegħu li jeżamina d-dokumenti dwar id-Deċiżjonijiet dwar il-BAT.

Emenda 103
Marianne Thyssen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 – paragrafu 5

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5. Deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-
BAT għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 75(2).

5. Deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-
BAT mid-dokumenti ta’ referenza tal-
BAT li jirriżultaw mill-iskambju ta’ 
informazzjoni organizzat skont dan l-
Artikolu, wara d-data msemmija fl-
Artikolu 83, għandhom jiġu adottati skont 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 75(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Dokumenti aġġornati ta’ Referenza tal-BAT (BREFs) li qed jistennew li jiġu adottati, jew li 
bħalissa għaddejjin minn reviżjoni, huma negozjati fil-qafas tad-Direttiva attwali, u skont ir-
regoli attwali tal-proċess ta’ Seville. Sabiex jiġu evitati intoppi fil-proċess ta’ reviżjoni u 
tingħata ċertezza legali lis-setturi li qed jippreparaw BREF, id-Direttiva għandha tistqarr 
b’mod espliċitu li r-regoli l-ġodda biex jiġu adottati l-Konklużjonijiet tal-BAT japplikaw biss 
għal dawk il-BREFs li għalihom il-proċess ta’ reviżjoni beda wara d-dħul fis-seħħ tad-
Direttiva riveduta.
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Emenda 104
Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 – paragrafu 5

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5. Deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-
BAT għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 75(2).

5. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz ta’ atti delegati skont l-Artikolu 
76, deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-
BAT. Dan għandu jkun applikabbli biss 
għad-dokumenti ta’ referenza tal-BAT li 
għalihom ir-reviżjoni tibda wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 83.

Or. de

Justification

Es sollte in der Richtlinie explizit klar gestellt werden, dass die BVT-Schlussfolgerungen, die 
unter der bestehenden IVU-Richtlinie erstellt wurden nicht mit den BVT-Schlussfolgerungen 
gleichgestellt werden können, die von der Kommission nach der neuen Richtlinie 
verabschiedet werden. Artikel 13 Absatz 5 und Absatz 7 zusammen sind diesbezüglich nicht 
eindeutig genug. Art. 13 Absatz 5 sollte dahingehend ergänzt werden, dass die neuen 
Regelungen zur Annahme der BVT-Schlussfolgerungen nur für die BVT-Merkblätter gelten, 
bei denen der Revisionsprozess nach Inkrafttreten der Richtlinie beginnt.

Emenda 105
Frédérique Ries

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 – paragrafu 5

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5. Deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-
BAT għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 75(2).

5. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz ta’ atti delegati skont l-Artikolu 
76, deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-
BAT mid-dokumenti ta’ refernza tal-BAT 
li jirriżultaw mill-iskambju ta’ 
informazzjoni organizzat skont dan l-
Artikolu, wara d-data msemmija fl-
Artikolu 80.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi enfasizzat li t-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-proċedura regolatorja jkun konsistenti 
mal-eżitu tal-proċess ta' Seville.

Emenda 106
Elisabetta Gardini

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 – paragrafu 5

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5. Deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-
BAT għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 75(2).

5. Wara konsultazzjoni mal-forum, 
deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-
BAT għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 75(2).

Dan il-paragrafu għandu japplika għall-
adozzjoni u r-reviżjoni tad-dokumenti ta’ 
referenza tal-BAT wara d-dħul fis-seħħ 
ta’ din id-Direttiva.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jinħtieġ li jiġi żgurat li ssir konsultazzjoni mal-partijiet interessati fir-rigward tal-adozzjoni 
tad-deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-BAT.

Fl-interess taċ-ċertezza legali, huwa importanti li l-arranġamenti eżistenti jibqgħu 
applikabbli għall-proċeduri tar-reviżjoni tal-BAT li għaddejjin bħalissa.

Emenda 107
Oreste Rossi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 – paragrafu 5

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5. Deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-
BAT għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 

5. Wara konsultazzjoni mal-forum, 
deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-
BAT għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
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msemmija fl-Artikolu 75(2). msemmija fl-Artikolu 75(2).

Dan il-paragrafu għandu japplika għall-
adozzjoni u r-reviżjoni tad-dokumenti ta’ 
referenza tal-BAT wara d-dħul fis-seħħ 
ta’ din id-Direttiva.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jinħtieġ li jiġi żgurat li ssir konsultazzjoni mal-partijiet interessati fir-rigward tal-adozzjoni 
tad-deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-BAT. Fl-interess taċ-ċertezza legali, huwa 
importanti li l-arranġamenti eżistenti jibqgħu applikabbli għall-proċeduri tar-reviżjoni tal-
BAT li għaddejjin bħalissa.

Emenda 108
Rovana Plumb

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 – paragrafu 5

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5. Deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-
BAT għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 75(2).

5. Deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-
BAT għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 75(2). Dan huwa 
applikabbli biss għar-reviżjoni tad-
dokumenti ta’ referenza tal-BAT li nbdiet 
wara d-data msemmija fl-Artikolu 83.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Dokumenti aġġornati ta’ Referenza tal-BAT (BREFs) li qed jistennew li jiġu adottati, jew li 
bħalissa għaddejjin minn reviżjoni, huma negozjati fil-qafas tad-Direttiva attwali, u skont ir-
regoli attwali tal-proċess ta’ Seville. Sabiex jiġu evitati intoppi fil-proċess ta’ reviżjoni u 
tingħata ċertezza legali lis-setturi li qed jippreparaw BREF, id-Direttiva għandha tistqarr 
b’mod espliċitu li r-regoli l-ġodda biex jiġu adottati l-Konklużjonijiet tal-BAT japplikaw biss 
għal dawk il-BREFs li għalihom il-proċess ta’ reviżjoni beda wara d-dħul fis-seħħ tad-
Direttiva riveduta.
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Emenda 109
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 – paragrafu 5 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5a. Wara l-adozzjoni ta’ deċiżjoni dwar il-
konklużjonijiet tal-BAT skont il-
paragrafu 5, il-Kummissjoni għandha 
tipproponi rekwiżiti minimi fl-Unjoni 
kollha tal-anqas għall-emissjonijiet tad-
diossini, għall-emissjonijiet tal-furani sal-
31 ta’ Diċembru 2011 u għall-
emissjonijiet tal-merkurju sal-31 ta’ 
Diċembru 2013.
Wara l-adozzjoni ta’ deċiżjoni dwar il-
konklużjonijiet tal-BAT skont il-
paragrafu 5, il-Kummissjoni għandha 
barra minn hekk tivvaluta l-bżonn ta’ 
azzjoni tal-Unjoni permezz tal-iffissar ta’ 
rekwiżiti minimi għall-valuri limitu tal-
emissjonijiet u regoli dwar il-monitoraġġ 
u l-konformità fir-rigward ta’ attivitajiet 
fl-ambitu tal-konklużjonijiet tal-BAT 
ikkonċernati, abbażi tal-kriterji li ġejjin, 
bil-għan li:
(a) tevalwa u tipprevjeni l-impatt tal-
attivitajiet ikkonċernati fuq l-ambjent 
b’mod ġenerali; u
(b) tevalwa l-qagħda tal-implimentazzjoni 
tal-aħjar metodi tekniċi disponibbli għall-
attivitajiet ikkonċernati.
Wara li tkun kisbet l-opinjoni tal-forum 
imsemmi fil-paragrafu 3, u sa mhux aktar 
tard minn 12-il xahar wara l-adozzjoni ta’ 
deċiżjoni dwar il-konklużjonijiet tal-BAT, 
il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport dwar ir-riżultati tal-valutazzjoni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Emenda li tfittex kompromess mal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti minimi.
Ix-xibka ta’ sikurezza Ewropea tipprovdi salvagwardja minima kontra l-kontinwazzjoni tal-
implimentazzjoni ħażina tal-BAT. Jinħtieġ li x-xibka ta’ sikurezza Ewropea tkun ibbażata fuq 
kunsiderazzjonijiet tekniċi li jqisu dak li jista’ jinkiseb mill-BAT. Il-merkurju, id-diossini u l-
furani huma sustanzi niġġiesa velenużi ferm, persistenti u bijoakkumulattivi u għaldaqstant il-
prevenzjoni u t-tnaqqis ta’ dawn is-sustanzi għandhom ikunu prijoritizzati.

Emenda 110
Martin Callanan

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 – paragrafu 5 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5a. Wara l-adozzjoni ta’ deċiżjoni dwar il-
konklużjonijiet tal-BAT skont il-
paragrafu 5, il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta l-bżonn ta’ azzjoni tal-Unjoni 
permezz tal-iffissar ta’ rekwiżiti minimi 
għall-valuri limitu tal-emissjonijiet u 
regoli dwar l-evalwazzjoni tal-monitoraġġ 
u tal-konformità fir-rigward ta’ attivitajiet 
fl-ambitu tal-konklużjonijiet tal-BAT 
ikkonċernati, abbażi tal-kriterji li ġejjin:
(a) l-impatt tal-attivitajiet ikkonċernati 
fuq l-ambjent b’mod ġenerali; u

(b) il-qagħda tal-implimentazzjoni tal-
aħjar metodi tekniċi disponibbli għall-
attivitajiet ikkonċernati.
Wara li tkun kisbet l-opinjoni tal-forum 
imsemmi fil-paragrafu 3, u sa mhux aktar 
tard minn 18-il xahar wara l-adozzjoni ta’ 
deċiżjoni dwar il-konklużjonijiet tal-BAT, 
il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport dwar ir-riżultati tal-valutazzjoni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem ta’ dan it-test jiċċara li l-Kummissjoni għandha tiżviluppa biss regoli dwar l-



AM\810288MT.doc 41/79 PE439.994v01-00

MT

evalwazzjoni tal-konformità mal-leġiżlazzjoni, u tħalli f’idejn l-Istati Membri li jiddeterminaw 
b’liema mod tinkiseb il-konformità mal-leġiżlazzjoni. Barra minn hekk, 12-il xahar mhumiex 
tul ta’ żmien realistiku sabiex il-Kummissjoni tagħti ħarsa lejn il-konklużjonijiet tal-BAT, u 
18-il xahar ikunu aktar xierqa.

Emenda 111
Martin Callanan

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 – paragrafu 5 b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5b. Meta r-rapport imsemmi fil-paragrafu 
5a jidentifika l-ħtieġa ta’ rekwiżiti minimi 
madwar l-Unjoni għall-valuri limitu tal-
emissjonijiet jew regoli dwar l-
evalwazzjoni tal-monitoraġġ tal-
konformità, ir-rapport jista’, meta jkun il-
każ, ikun akkumpanjat minn proposta 
leġiżlattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iffissar ta’ valuri limitu tal-emissjonijiet għall-ġejjieni għandu jsir b’kodeċiżjoni, bl-
involviment tal-Parlament u tal-Kunsill, u mhux biss b’atti delegati.

Emenda 112
Jutta Haug

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 – paragrafu 5 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5a. Meta r-rapport imsemmi fil-paragrafu 
5a jidentifika l-bżonn ta’ rekwiżiti minimi 
għall-valuri limitu tal-emissjonijiet għall-
Unjoni kollha u regoli dwar il-monitoraġġ 
u l-konformità, il-Kummissjoni għandha 
tadotta, permezz ta’ atti delegati skont l-
Artikolu 76, rekwiżiti minimi għall-valuri 
limitu tal-emissjonijiet u regoli dwar il-
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monitoraġġ u l-konformità tal-attivitajiet 
ikkonċernati.
Dawk ir-rekwiżiti minimi għandhom jiġu 
ffissati adegwatament 'il fuq mill-BAT-
AELs sabiex jingħataw derogi skont l-
ewwel subparagrafu tal-Artikolu 15(4).
Qabel ma jiġu adottati r-rekwiżiti minimi 
għall-valuri limitu tal-emissjonijiet u 
regoli dwar il-monitoraġġ u l-konformità 
għall-attivitajiet ikkonċernati, il-
Kummissjoni għandha tpoġġi għad-
dispożizzjoni l-konklużjonijiet tal-
iskambju ta’ informazzjoni kif imsemmi 
f’dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Anke fir-rigward tar-rekwiżiti minimi madwar l-Ewropa, il-Kummissjoni Ewropea trid 
tikkonforma ma’ dan l-approċċ. Barra minn hekk, ir-rekwiżiti minimi jridu jkunu ogħla mil-
livell tal-BAT (BAT-AELs) sabiex ikun żgurat li jkun hemm id-differenza minima li hija 
meħtieġa biex tingħata deroga kif imsemmi fl-Artikolu 15(4) sabiex ma jinqabżux ir-rekwiżiti 
minimi.

Emenda 113
Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 – paragrafu 5 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5a. Meta r-rapport imsemmi fil-paragrafu 
5a jidentifika l-bżonn ta’ rekwiżiti minimi 
għall-valuri limitu tal-emissjonijiet għall-
Unjoni kollha u regoli dwar il-monitoraġġ 
u l-konformità, il-Kummissjoni għandha 
tadotta, permezz ta’ atti delegati skont l-
Artikolu 76, rekwiżiti minimi għall-valuri 
limitu tal-emissjonijiet u regoli dwar il-
monitoraġġ u l-konformità tal-attivitajiet 
ikkonċernati.
Ir-rekwiżiti minimi għandhom jiġu ffissati 
b’mod li jippermettu l-applikazzjoni tal-
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Artikolu 15(4).
Qabel ma jiġu adottati r-rekwiżiti minimi 
għall-valuri limitu tal-emissjonijiet u 
regoli dwar il-monitoraġġ u l-konformità 
għall-attivitajiet ikkonċernati, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta l-
forum imsemmi fil-paragrafu 3. Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi rapport 
dwar l-informazzjoni li tirċievi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rekwiżiti minimi għall-valuri limitu tal-emissjonijiet għall-Unjoni kollha huma meħtieġa biex 
tissaħħaħ l-applikazzjoni tal-BAT u biex ikun hemm kundizzjonijiet ekwi għal kulħadd. Meta 
tiġi identifikata l-ħtieġa ta’ rekwiżiti minimi għall-Unjoni kollha, il-Kummissjoni għandha 
tadotta dawn ir-rekwiżiti minimi.

Emenda 114
Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 – paragrafu 5 b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5b. Il-Kummissjoni għanda tiffissa r-
rekwiżiti minimi għall-valuri limitu tal-
emissjonijiet, parametri ekwivalenti jew 
miżuri tekniċi u r-regoli dwar il-
monitoraġġ u l-konformità għall-
attivitajiet ikkonċernati msemmija fil-
paragrafu 5a permezz tal-atti delegati 
skont l-Artikolu 76.
Dawn ir-rekwiżiti minimi għandhom 
ikunu indirizzati għal impatti ambjentali 
sinifikanti tal-attivitajiet jew 
installazzjonijiet ikkonċernati u 
għandhom ikunu bbażati fuq BAT-AELs.
Ir-rekwiżiti minimi għandhom jiġu ffissati 
adegwatament ’il fuq mill-BAT-AELs 
sabiex valuri limitu anqas rigorużi jistgħu 
jkunu stabbiliti skont l-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 15(4).
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Qabel ma jiġu adottati r-rekwiżiti minimi 
għall-valuri limitu tal-emissjonijiet u 
regoli dwar il-monitoraġġ u l-konformità 
għall-attivitajiet ikkonċernati, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta l-
forum imsemmi fl-Artikolu 13(3) u 
tirrapporta dwar l-eżitu tal-
konsultazzjonijiet u kif dawn ikunu ġew 
meqjusa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emendi għall-Artikoli 13(5a) u 13(5b) (ġodda) jerġgħu jdaħħlu l-Emenda 62 li kienet ġiet 
adottata mill-Parlament Ewropew fl-ewwel qari. Għandu jkun ċar ukoll li r-rekwiżiti minimi 
għandhom ikunu ogħla mil-'livelli ta' emissjonijiet assoċjati mal-aħjar tekniki diosponibbli’ 
(BAT-AELs), jiġifieri jrid jinżamm distakk bejn it-tnejn. Dan jiżgura li r-rekwiżiti minimi ma 
jinqabżux ukoll meta jsir użu mid-deroga fl-Artikolu 15(4).

Emenda 115
Edite Estrela

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 – paragrafu 5 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5a. Wara l-adozzjoni ta’ deċiżjoni dwar il-
konklużjonijiet tal-BAT skont il-
paragrafu 5, il-Kunsill għandu jevalwa 
jekk ikunx hemm il-ħtieġa li l-UE 
tintervieni billi tintroduċi, fuq livell tal-
Unjoni, rekwiżiti minimi li jikkonċernaw 
valuri limitu tal-emissjonijiet u r-regoli ta’ 
monitoraġġ u ta’ konformità fir-rigward 
ta’ ċerti attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-konklużjonijiet relevanti 
tal-BAT, abbażi tal-kriterji li ġejjin:
a) l-impatt tal-attività kkonċernata fuq l-
ambjent b’mod ġenerali; u
b) l-istat tal-implimentazzjoni tal-BATs 
assoċjati ma’ dik l-attività.
Wara li tinkiseb l-opinjoni tal-forum 
imsemmi fil-paragrafu 3, u fi żmien sitt 
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xhur mill-adozzjoni ta’ deċiżjoni dwar il-
konklużjonijiet tal-BAT, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport dwar il-
konklużjonijiet tal-valutazzjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni tal-ħtieġa ta’ xibka ta’ sikurezza għandha titwettaq biss wara li jkunu skadew 
sitt snin mill-adozzjoni tal-konklużjonijiet tal-BAT, minħabba li l-operaturi għandhom 
skadenza ta’ ħames snin (Artikolu 21(3)) biex japplikaw il-BATs skont il-BREF riveduta u 
jadottaw għall-AEVs.

Emenda 116
Edite Estrela

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 – paragrafu 5 b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5b. Fejn ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 
5a jidentifika l-ħtieġa ta’ rekwiżiti minimi 
fuq livell tal-Unjoni fir-rigward tal-valuri 
limitu tal-emissjonijiet u r-regoli ta’ 
monitoraġġ u ta’ konformità, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill skont l-Artikolu 294 tat-TFUE 
dwar ir-rekwiżiti minimi fuq livell tal-
Unjoni fir-rigward tal-valuri limitu tal-
emissjonijiet u r-regoli ta’ monitoraġġ u 
ta’ konformità applikabbli għall-
attivitajiet ikkonċernati.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe inklużjoni tal-kunċett ta’ xibka ta’ sikurezza fil-proposta għal direttiva għandha 
tiġi żgurata bl-użu tal-proċess ta’ kodeċiżjoni, bil-għan li tiġi mmassimizzata l-
parteċipazzjoni tal-partijiet kollha interessati.
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Emenda 117
Christa Klaß

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c – punt i

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(i) il-metodoloġija tal-kejl, il-frekwenza u 
l-proċedura ta' valutazzjoni; u

(i) il-metodoloġija tal-kejl, il-frekwenza u 
l-proċedura ta' valutazzjoni jew metodi 
ekwivalenti; u

Or. xm

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 14(1) jgħid li l-permess għandu jinkludi l-kejl neċessarju kollu. Dan huwa aktar 
ċar f'Paragrafu 1 punt c(i). Irid jingħad ukoll, għall-finijiet ta’ kjarifika, li metodi oħrajn 
stabbiliti sew li jissodisfaw l-istandards ambjentali għoljin meħtieġa jistgħu jibqgħu jintużaw 
ukoll. Din l-emenda tista’ wkoll tagħmel possibbli metodi alternattivi, sabiex is-sistema 
Ġermaniża (ebda kejl fl-impriżi tat-trobbija tal-annimali, u minflok jintuża l-metodu fiss ta’ 
għadd tal-annimali) tkun tista’ tinżamm.

Emenda 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c – punt i

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(i) il-metodoloġija tal-kejl, il-frekwenza u 
l-proċedura ta' valutazzjoni; u

(i) il-metodoloġija tal-kejl, il-frekwenza u 
l-proċedura ta' valutazzjoni jew metodi 
ekwivalenti; u

Or. en

Emenda 119
Mairead McGuinness

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c – punt i

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(i) il-metodoloġija tal-kejl, il-frekwenza u (i) il-metodoloġija tal-kejl, il-frekwenza u 
l-proċedura ta' valutazzjoni jew metodi 
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l-proċedura ta' valutazzjoni; u ekwivalenti; u

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 14(1) jgħid li l-awtorizzazzjoni għandha tinkludi l-kejl neċessarju kollu. Dan huwa 
aktar ċar f'Paragrafu 1 punt c(i).  Metodi oħrajn li huma stabbiliti sew u li jissodisfaw ukoll l-
istandards ambjentali għoljin, għandhom jitħallew ukoll. Din l-emenda tista’ wkoll tagħmel 
possibbli metodi alternattivi, sabiex is-sistema nazzjonali (ebda kejl fl-impriżi tat-trobbija tal-
annimali, u minflok jintuża l-metodu fiss ta’ għadd tal-annimali) tkun tista’ tinżamm.

Emenda 120
Richard Seeber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt d

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(d) regolarment u mill-anqas darba fis-sena 
obbligu biex l-awtorità kompetenti tkun 
fornuta bi:

(d) regolarment u mill-anqas darba fis-sena 
obbligu biex l-awtorità kompetenti tkun 
fornuta bi:

(i) informazzjoni abbażi ta' riżultati tal-
monitoraġġ tal-emissjonijiet imsemmija fil-
punt (c) u data oħra biex l-awtorità 
kompetenti tkun tista' tivverifika l-
konformità mal-kondizzjonijiet għal 
permess; u

(i) informazzjoni abbażi ta' riżultati tal-
monitoraġġ tal-emissjonijiet imsemmija fil-
punt (c) u data oħra meħtieġa biex l-
awtorità kompetenti tkun tista' tivverifika l-
konformità mal-kondizzjonijiet għal 
permess; u

(ii) fejn jiġi applikat il-punt (b) tal-Artikolu 
15(3), sommarju tar -riżultati tal-
monitoraġġ tal-emissjonijiet li jippermetti 
li jsir paragun mal-livelli ta' emissjonijiet 
assoċjati mal-aħjar metodi tekniċi 
disponibbli;

(ii) fejn jiġi applikat il-punt (b) tal-Artikolu 
15(3), sommarju tar -riżultati tal-
monitoraġġ tal-emissjonijiet li jippermetti 
li jsir paragun mal-livelli ta' emissjonijiet 
assoċjati mal-aħjar metodi tekniċi 
disponibbli;

L-awtorità kompetenti tista’ titlob l-
informazzjoni msemmija fil-punt (i) kull 
24 xhar biss, sakemm ma jiġix identifikat 
xi ksur serju tal-kundizzjonijiet tal-
permess matul it-twettiq tal-ispezzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex kompromess rigward l-obbligu rikorrenti ta’ rappurtaġġ għall-operaturi 
lill-awtorità kompetenti. Hija tqis ukoll l-Emenda 20 tal-pożizzjoni fl-ewwel qari tal-
Parlament (rappurtaġġ tal-anqas kull sentejn – wara li jiġu kkunsidrati r-riżultati tal-
ispezzjonijiet) u tiċċara li l-kundizzjonijiet tal-permess għandhom jippreskrivu biss il-
preżentazzjoni tad-data li fil-fatt tinħtieġ mill-awtoritajiet kompetenti biex jikkontrollaw il-
konformità.

Emenda 121
Elisabetta Gardini

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 14 – paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 
19, l-awtorità kompetenti tista' tiġi 
permessa tistabbilixxi kondizzjonijiet 
aktar stretti għal permess minn dawk li 
jistgħu jinkisbu bl-użu tal-aħjar metodi 
tekniċi disponibbli kif deskritt fil-
konklużjonijiet tal-BAT.

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta’ kundizzjonijiet aktar stretti minn dawk li jistgħu jinkisbu bl-użu tal-BAT 
ma jikkorrispondi għall-ebda rekwiżit ambjentali. Barra minn hekk, id-dispożizzjoni hija 
superfluwa minħabba li l-Artikolu 193 jawtorizza lill-Istati Membri li jintroduċu miżuri aktar 
stretti minn dawk fil-leġiżlazzjoni tal-UE.

Emenda 122
Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 14 – paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 
19, l-awtorità kompetenti tista' tiġi 
permessa tistabbilixxi kondizzjonijiet 

imħassar
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aktar stretti għal permess minn dawk li 
jistgħu jinkisbu bl-użu tal-aħjar metodi 
tekniċi disponibbli kif deskritt fil-
konklużjonijiet tal-BAT.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità li jkunu jistgħu jintalbu kundizzjonijiet tal-permess aktar stretti minn dawk tal-
BAT mingħajr ebda prekundizzjonijiet tmur kontra l-prinċipju tal-proporzjonalità u twaqqa’ 
l-isforzi sabiex jiġu żviluppati valuri ta’ emissjonijiet.

Emenda 123
Rovana Plumb

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 14 – paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19, l-
awtorità kompetenti tista' tiġi permessa 
tistabbilixxi kondizzjonijiet aktar stretti 
għal permess minn dawk li jistgħu 
jinkisbu bl-użu tal-aħjar metodi tekniċi 
disponibbli kif deskritt fil-konklużjonijiet 
tal-BAT.

imħassar

Or. en

Justification

This article proposes the setting of stricter permit conditions than those achievable by the use 
of BAT (as described in the BREFs) and this without any environmental need (e.g. 
environmental quality standard) to do so. This is against the principle of sustainability and is 
as such not acceptable. Furthermore, Article 14(4) seems to be superfluous in the light of 
Article 193 (ex-Article 176) of the Treaty which already allows Member States to set stricter 
requirements. As such, Article 14(4) may lead to unintentional conclusions as one may argue 
that stricter requirements are not possible where such an explicit provision is missing in any 
other European legislation. 
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Emenda 124
Antonio Masip Hidalgo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 14 – paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 
19, l-awtorità kompetenti tista' tiġi 
permessa tistabbilixxi kondizzjonijiet 
aktar stretti għal permess minn dawk li 
jistgħu jinkisbu bl-użu tal-aħjar metodi 
tekniċi disponibbli kif deskritt fil-
konklużjonijiet tal-BAT.

imħassar

Or. en

Emenda 125
Adam Gierek

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19, 
il-valuri limitu tal-emissjonijiet u l-
parametri ekwivalenti u l-miżuri tekniċi 
msemmijin fl-Artikolu 14(1) u (2) 
għandhom jiġu bbażati fuq l-aħjar metodi 
tekniċi disponibbli, mingħajr ma jiġi 
preskritt l-użu ta' xi teknika jew 
teknoloġija speċifika

2. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19, 
il-valuri limitu tal-emissjonijiet u l-
parametri ekwivalenti u l-miżuri tekniċi 
msemmijin fl-Artikolu 14(1) u (2) 
għandhom jiġu bbażati fuq l-aħjar metodi 
tekniċi u teknoloġiji lokalment 
disponibbli, mingħajr ma jiġi preskritt l-
użu ta' xi wieħed minnhom. Fil-każ tal-
aħjar tekniki disponibbli, id-dokuemnti ta’ 
referenza kollha adottati qabel id-dħul fis-
seħħ ta’ din id-Direttiva għandhom iqisu 
wkoll, bil-għan li jiġu ffissati valuri limitu 
ta’ emissjonijiet, tal-karatteristiċi tekniċi 
speċifiċi tal-installazzjoni kkonċernata, 
tal-post ġeografiku fejn tinsab, tal-
karatteristiċi ġeoloġiċi tal-materja prima 
lokali u tal-kundizzjonijiet ambjentali 
lokali.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 15 għandu jgħid li, bil-għan li jiġu ffissati valuri limitu tal-emissjonijiet abbażi 
tad-dokumenti ta’ referenza li jistipulaw l-aħjar tekniki disponibbli li jkunu ġew adottati 
qabel id-dħul fis-seħħ tad-Direttiva dwar l-emissjonijiet industrijali, għandhom jitqiesu l-
karatteristiċi tekniċi tal-installazzjoni industrijali, il-post ġeografiku fejn tinsab, tal-
karatteristiċi ġeoloġiċi tal-materja prima lokali użata u tal-kundizzjonijiet ambjentali lokali.

Emenda 126
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Theodoros Skylakakis, Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel 
Fernandes, Bogusław Sonik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Għad-dokumenti ta’ referenza tal-BAT 
adottati qabel id-dħul fis-seħħ tad-
Direttiva, il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
għandhom iqisu wkoll il-karatteristiċi 
tekniċi tal-installazzjoni kkonċernata, il-
post ġeografiku fejn tinsab, u l-
kundizzjonijiet ambjentali lokali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu ffissati l-valuri limitu (ELVs) mid-dokumenti ta’ referenza tal-BAT (BREFs) li 
kienu ġew adottati qabel id-dħul fis-seħħ tal-IED, il-karatteristiċi tekniċi, il-post ġeografiku u 
u l-kundizzjonijiet ambjentali lokali fejn tinsab l-installazzjoni kkonċernata għandhom 
jitqiesu. Din il-kunsiderazzjoni hija attwalment fl-Artikolu 15(4), u m'għandhiex tkun 
applikabbli għad-dokumenti ta' referenza tal-BAT eżistenti.

Emenda 127
Adam Gierek

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

a) il-ħolqien ta' valuri limitu tal- (a) il-ħolqien ta' valuri limitu tal-
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emissjonijiet li ma jaqbżux il-livelli ta' 
emissjonijiet assoċjati mal-aħjar metodi 
tekniċi disponibbli. Dawk il-valuri limitu 
tal-emissjonijiet għandhom ikunu espressi
għall-istess perijodi jew perijodi ta' żmien 
aqsar u skont l-istess kondizzjonijiet ta' 
referenza bħal dawk il-livelli ta' 
emissjonijiet assoċjati mal-aħjar metodi 
tekniċi disponibbli; jew

emissjonijiet li ma jaqbżux il-livelli ta' 
emissjonijiet assoċjati mal-aħjar metodi 
tekniċi disponibbli. Dawk il-valuri limitu 
tal-emissjonijiet għandhom ikunu espressi
bħala l-valur medju osservat definit bħala 
l-valur ċentrali (medjan) tal-valuri kollha 
fis-sett numeriku miksub bl-użu tal-aħjar 
tekniki ta’ kejl disponibbli waqt iż-żmien 
ta’ monitoraġġ magħżul; jew

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Dan jinvolvi l-kejl tal-valur medju tas-sett numeriku li jippermetti li d-data tiġi pproċessata 
b’mod diġitali mingħajr ma jkun hemm interferenza fil-grafika tal-kompjuter.

Emenda 128
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. B'deroga mit- tielet paragrafu, l-awtorità 
kompetenti tista', f'każijiet speċifiċi, fuq il-
bażi tal-valutazzjoni tal-ispejjeż u l-
benefiċċji ambjentali u ekonomiċi billi 
jitqiesu l-karatteristiċi tekniċi tal-
installazzjoni kkonċernata, il-pożizzjoni 
ġeografika tagħha u l-kondizzjonijiet 
ambjentali lokali, tistabbilixxi valuri limitu 
tal-emissjonijiet li jiddevjaw minn dawk 
stabbiliti mill-applikazzjoni tal-paragrafu 3 
.

4. B'deroga mit-tielet paragrafu u bla ħsara 
għall-Artikolu 18, l-awtorità kompetenti 
tista', f'każijiet eċċezzjonali, tistabbilixxi 
valuri limitu tal-emissjonijiet li jiddevjaw 
minn dawk stabbiliti mill-applikazzjoni tal-
paragrafu 3 għall-installazzjonijiet li 
jkunu jeżistu fil-mument tal-adozzjoni tal-
konklużjonijiet tal-BAT, għal mhux aktar 
minn 5 snin. Deroga bħal din tista’ 
tapplika biss fejn evalwazzjoni teknika 
tkun uriet li minħabba l-lokazzjoni 
ġeografika jew il-kundizzjonijiet 
ambjentali lokali, l-implimentazzjoni tal-
aħjar tekniki disponibbli deskritta fil-
BREF tikkawża effetti transmedjali 
negattivi sinifikanti u għaldaqstant tkun 
inkompatibbli mal-approċċ integrat 
stipulat fl-Artikolu 11.

Or. en
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Emenda 129
Sirpa Pietikäinen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. B'deroga mit- tielet paragrafu, l-awtorità 
kompetenti tista', f'każijiet speċifiċi, fuq il-
bażi tal-valutazzjoni tal-ispejjeż u l-
benefiċċji ambjentali u ekonomiċi billi 
jitqiesu l-karatteristiċi tekniċi tal-
installazzjoni kkonċernata, il-pożizzjoni 
ġeografika tagħha u l-kondizzjonijiet 
ambjentali lokali, tistabbilixxi valuri limitu 
tal-emissjonijiet li jiddevjaw minn dawk 
stabbiliti mill-applikazzjoni tal-paragrafu 
3 .

4. B'deroga mit-tielet paragrafu, l-awtorità 
kompetenti tista', b’mod eċċezzjonali u 
f'każijiet speċifiċi, tistabbilixxi valuri 
limitu tal-emissjonijiet anqas stretti għall-
installazzjonijiet eżistenti.

Id-deroga tingħata biss jekk evalwazzjoni 
teknika tkun uriet li minħabba l-
lokazzjoni ġeografika jew il-
kundizzjonijiet ambjentali lokali, l-
implimentazzjoni tal-aħjar tekniki 
disponibbli deskritta fil-BREF tikkawża 
effetti transmedjali negattivi sinifikanti u 
għaldaqstant tkun inkompatibbli biċ-ċar 
mal-objettivi stipulati fl-Artikolu 11(c), (d) 
u (f) u fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 
2000/60/KE1.
_____________
1Direttiva 2000/60/ li tistabilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika ta' l-ilma 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell attwali ta’ flessibilità għad-derogi jeħtieġ li jiġi ristrett u bbażat fuq kriterji ċari 
sabiex jinżammu l-kundizzjonijiet ekwi għall-industrija u biex tiġi promossa l-innovazzjoni 
ambjentali.
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Emenda 130
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. B'deroga mit- tielet paragrafu, l-awtorità 
kompetenti tista', f'każijiet speċifiċi, fuq il-
bażi tal-valutazzjoni tal-ispejjeż u l-
benefiċċji ambjentali u ekonomiċi billi 
jitqiesu l-karatteristiċi tekniċi tal-
installazzjoni kkonċernata, il-pożizzjoni 
ġeografika tagħha u l-kondizzjonijiet 
ambjentali lokali, tistabbilixxi valuri limitu 
tal-emissjonijiet li jiddevjaw minn dawk 
stabbiliti mill-applikazzjoni tal-paragrafu 
3 .

4. B'deroga mit-tielet paragrafu u bla ħsara 
għall-Artikolu 18, l-awtorità kompetenti 
tista', b’eċċezzjoni u f'każijiet speċifiċi, 
tistabbilixxi valuri limitu tal-emissjonijiet 
inqas stretti. Tali deroga tista’ tapplika 
biss meta valutazzjoni turi li:

(a) il-lokazzjoni ġeografika speċifika jew 
il-kundizzjonijiet ambjentali lokali tal-
installazzjoni kkonċernata ma 
jippermettux l-implimentazzjoni, f’din l-
installazzjoni jew f’parti minn din l-
installazzjoni, tal-aħjar metodi tekniċi 
disponibbli deskritti fid-dokument ta’ 
referenza tal-BAT; jew
b) il-karattersitiċi tekniċi speċifiċi tal-
installazzjoni eżistenti kkonċernata ma 
jippermettux l-implimentazzjoni f’din l-
installazzjoni jew f’parti minn din l-
installazzjoni tal-aħjar metodi tekniċi 
disponibbli deskritti fid-dokument ta’ 
referenza tal-BAT; jew
c) il-karattersitiċi tekniċi speċifiċi tal-
installazzjoni eżistenti kkonċernata, il-
lokazzjoni ġeografika speċifika jew il-
kundizzjonijiet ambjentali lokali tagħha 
jwasslu għal spejjeż għoljin b’mod 
sproporzjonat meta dawn jitqabblu mal-
benefiċċji ambjentali, jekk l-aħjar tekniki 
disponibbli deskritti fid-dokumenti ta’ 
referenza tal-BAT kellhom jiġu 
implimentati f’dik l-installazzjoni 
speċifika. Dawn l-ispejjeż għoljin b’mod 
sproporzjonat iridu jkunu spejjeż li ma 
kinux ġew meqjusa fl-iskambju ta’ 
informazzjoni dwar l-aħjar tekniki 
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disponibbli.

Or. en

(Partial reinstatement of first reading amendment 32)

Justification

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Emenda 131
Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

B'deroga mit- tielet paragrafu, l-awtorità 
kompetenti tista', f'każijiet speċifiċi, fuq il-
bażi tal-valutazzjoni tal-ispejjeż u l-
benefiċċji ambjentali u ekonomiċi billi 
jitqiesu l-karatteristiċi tekniċi tal-
installazzjoni kkonċernata, il-pożizzjoni 
ġeografika tagħha u l-kondizzjonijiet 
ambjentali lokali, tistabbilixxi valuri limitu 
tal-emissjonijiet li jiddevjaw minn dawk 
stabbiliti mill-applikazzjoni tal-paragrafu 
3 .

B'deroga mit-tielet paragrafu u bla ħsara 
għall-Artikolu 18, l-awtorità kompetenti 
tista', b’eċċezzjoni, tistabbilixxi valuri 
limitu tal-emissjonijiet inqas stretti. Tali 
deroga tista’ tapplika biss meta 
valutazzjoni turi li:

(a) il-lokazzjoni ġeografika speċifika jew 
il-kundizzjonijiet ambjentali lokali tal-
installazzjoni kkonċernata ma 
jippermettux l-implimentazzjoni, f’din l-
installazzjoni jew f’parti minn din l-
installazzjoni, tal-aħjar metodi tekniċi 
disponibbli deskritti fid-dokumenti ta’ 
referenza tal-BAT; jew
b) il-karattersitiċi tekniċi tal-installazzjoni 
kkonċernata ma jippermettux l-
implimentazzjoni f’din l-installazzjoni jew 
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f’parti minn din l-installazzjoni tal-aħjar 
metodi tekniċi disponibbli deskritti fid-
dokumenti ta’ referenza tal-BAT; jew
c) l-ispejjeż ekonomiċi tal-
implimentazzjoni tal-aħjar tekniki 
disponibbli kif deskritt fid-dokumenti ta’ 
referenza tal-BAT ikunu għoljin b’mod 
sproporzjonat meta dawn jitqabblu mal-
benefiċċji ambjentali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta jkunu qed jiġu ddeterminati valuri limitu ta’ emissjonijiet diverġenti skont l-Artikolu 
15(4), jeħtieġ li tiġi żgurata l-akbar trasparenza possibbli.

Emenda 132
Richard Seeber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. B'deroga mit- tielet paragrafu, l-awtorità 
kompetenti tista', f'każijiet speċifiċi, fuq il-
bażi tal-valutazzjoni tal-ispejjeż u l-
benefiċċji ambjentali u ekonomiċi billi 
jitqiesu l-karatteristiċi tekniċi tal-
installazzjoni kkonċernata, il-pożizzjoni 
ġeografika tagħha u l-kondizzjonijiet 
ambjentali lokali, tistabbilixxi valuri limitu 
tal-emissjonijiet li jiddevjaw minn dawk 
stabbiliti mill-applikazzjoni tal-paragrafu 3 
.

4. B'deroga mit-tielet paragrafu, l-awtorità 
kompetenti tista', f'każijiet eċċezzjonali, 
fuq il-bażi tal-valutazzjoni tal-ispejjeż u l-
benefiċċji ambjentali u ekonomiċi, 
tistabbilixxi valuri limitu tal-emissjonijiet 
li jiddevjaw minn dawk stabbiliti mill-
applikazzjoni tal-paragrafu 3 jekk.

a) il-lokazzjoni ġeografika speċifika jew 
il-kundizzjonijiet ambjentali lokali tal-
installazzjoni kkonċernata ma 
jippermettux l-implimentazzjoni, f’din l-
installazzjoni jew f’parti minn din l-
installazzjoni, tal-aħjar tekniki disponibbli 
deskritti fid-dokument ta’ referenza tal-
BAT; jew
b) il-karattersitiċi tekniċi tal-installazzjoni 
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kkonċernata ma jippermettux l-
implimentazzjoni f’din l-installazzjoni jew 
f’parti minn din l-installazzjoni tal-aħjar 
tekniki disponibbli deskritti fid-dokument 
ta’ referenza tal-BAT; jew
c) l-implimentazzjoni tal-aħjar metodi 
tekniċi disponibbli kif deskritt fid-
dokument ta’ referenza tal-BAT tkun 
twassal għal disparità ovvja bejn l-ispejjeż 
ekonomiċi u l-vantaġġi ambjentali, li hija 
raġuni biex tiġi kkunsidrata mill-ġdid il-
proporzjonalità ta’ din l-implimentazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex kompromess bejn l-Artikolu 15(4) tal-Pożizzjoni tal-Kunsill u l-Emendi 
32 u 62 tal-pożizzjoni fl-ewwel qari tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-pargarafu 4 se jkun ristrett għal każijiet eċċezzjonali li ma ġewx jew ma 
setgħux jiġu kkunsidrati kix xieraq waqt l-istabbiliment jew ir-reviżjoni ta’ BREF waqt il-
proċess imsemmi fl-Artikolu 13.

Emenda 133
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. B'deroga mit- tielet paragrafu, l-awtorità 
kompetenti tista', f'każijiet speċifiċi, fuq il-
bażi tal-valutazzjoni tal-ispejjeż u l-
benefiċċji ambjentali u ekonomiċi billi 
jitqiesu l-karatteristiċi tekniċi tal-
installazzjoni kkonċernata, il-pożizzjoni 
ġeografika tagħha u l-kondizzjonijiet 
ambjentali lokali, tistabbilixxi valuri limitu 
tal-emissjonijiet li jiddevjaw minn dawk 
stabbiliti mill-applikazzjoni tal-paragrafu 
3 .

4. B'deroga mit-tielet paragrafu u bla ħsara 
għall-Artikolu 18, l-awtorità kompetenti 
tista', f'każijiet eċċezzjonali, tistabbilixxi 
valuri limitu tal-emissjonijiet inqas stretti.
Tali deroga tista’ tapplika biss meta 
valutazzjoni turi li:

a) il-lokazzjoni ġeografika speċifika jew 
il-kundizzjonijiet ambjentali lokali tal-
installazzjoni kkonċernata ma 
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jippermettux l-implimentazzjoni, f’din l-
installazzjoni jew f’parti minn din l-
installazzjoni, tal-aħjar tekniki disponibbli 
deskritti fid-dokument ta’ referenza tal-
BAT; jew
b) il-karattersitiċi tekniċi tal-installazzjoni 
eżistenti kkonċernata ma jippermettux l-
implimentazzjoni f’din l-installazzjoni jew 
f’parti minn din l-installazzjoni tal-aħjar 
tekniki disponibbli deskritti fid-dokument 
ta’ referenza tal-BAT;
c) fejn jiġi applikat il-punt (a), l-
implimentazzjoni tal-aħjar tekniki 
disponibbli tikkawża effetti transmedjali 
negattivi ovvji u sinfikanti u għaldaqstant 
tkun inkompatibbli mal-objettivi stipulati
fl-Artikolu 11(c), (d) u (f) ta’ din id-
Direttiva jew mal-Artikolu 4 tad-Direttiva 
2000/60/KE*.

Or. en

(Dħul mill-ġdid parzjali tal-Emenda 32 tal-ewwel qari.)

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji biex jingħataw derogi għall-BAT għandhom ikunu ċari u preċiżi sabiex jikkoreġu 
d-defiċit ta’ implimentazzjoni u d-diverġenza wiesgħa tal-kundizzjonijiet tal-permessi fl-UE.
Din id-diverġenza wiesgħa tfisser kundizzjonijiet inugwali għall-industrija fis-suq intern 
askapitu tas-saħħa taċ-ċittadini tal-UE u b’effetti negattivi fuq l-ambjent.

Emenda 134
Edite Estrela

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. B'deroga mit- tielet paragrafu, l-awtorità 
kompetenti tista', f'każijiet speċifiċi, fuq il-
bażi tal-valutazzjoni tal-ispejjeż u l-
benefiċċji ambjentali u ekonomiċi billi 
jitqiesu l-karatteristiċi tekniċi tal-
installazzjoni kkonċernata, il-pożizzjoni 
ġeografika tagħha u l-kondizzjonijiet 

B'deroga mit-tielet paragrafu u bla ħsara 
għall-Artikolu 18, l-awtorità kompetenti 
tista', f'każijiet eċċezzjonali, tistabbilixxi 
valuri limitu tal-emissjonijiet inqas stretti.
Tali deroga tista’ tapplika biss jekk, wara 
valutazzjoni, ikun intwera li:
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ambjentali lokali, tistabbilixxi valuri limitu 
tal-emissjonijiet li jiddevjaw minn dawk 
stabbiliti mill-applikazzjoni tal-paragrafu 
3 .

a) il-lokazzjoni ġeografika jew il-
kundizzjonijiet ambjentali lokali tal-
installazzjoni ma jagħmlux possibbli li, 
f’din l-installazzjoni jew f’parti minnha, 
jintużaw l-aħjar tekniki disponibbli 
deskritti fid-dokument ta’ referenza tal-
BAT; jew
b) il-karattersitiċi tekniċi tal-installazzjoni 
huma b’mod li ma jippermettux l-
applikazzjoni, f’din l-installazzjoni jew 
f’parti minnha, tal-aħjar tekniki 
disponibbli deskritti fid-dokument ta’ 
referenza tal-BAT; jew
c) l-applikazzjoni tal-aħjar tekniki 
disponibbli deskritti fid-dokument ta’ 
referenza tal-BAT toħloq disparità ovvja 
bejn l-ispejjeż finanzjarji u l-vantaġġi 
ambjentali, tant li jkun ġustifikat li jsir 
eżami mill-ġdid tal-aspett tal-
proporzjonalità.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Is-sehem tal-pubbliku fl-applikazzjoni tal-eżenzjonijiet għandu japplika fejn ikun hemm 
konsultazzjoni pubblika fuq talba għal liċenzja, skont l-Artikolu 24(1). Barra minn hekk, ir-
referenza għall-Artikolu 13(5b) titħassar minħabba li fejn il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
huma adottati għal setturi oħra, il-Kummissjoni tipproponi l-modifiki meħtieġa għal dak l-
artikolu. Din is-sitwazzjoni se tkun trattata bl-istess mod bħaċ-ċirkustanzi koperti mill-
Annessi V sa VIII attwali għad-direttiva.
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Emenda 135
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. B'deroga mit- tielet paragrafu, l-awtorità 
kompetenti tista', f'każijiet speċifiċi, fuq il-
bażi tal-valutazzjoni tal-ispejjeż u l-
benefiċċji ambjentali u ekonomiċi billi 
jitqiesu l-karatteristiċi tekniċi tal-
installazzjoni kkonċernata, il-pożizzjoni 
ġeografika tagħha u l-kondizzjonijiet 
ambjentali lokali, tistabbilixxi valuri limitu 
tal-emissjonijiet li jiddevjaw minn dawk 
stabbiliti mill-applikazzjoni tal-paragrafu 
3 .

4. B'deroga mit-tielet paragrafu u bla ħsara 
għall-Artikolu 18, l-awtorità kompetenti 
tista', b’eċċezzjoni u f'każijiet speċifiċi, 
tistabbilixxi valuri limitu tal-emissjonijiet 
inqas stretti. Tali deroga tista’ tapplika 
biss meta valutazzjoni turi li:

a) il-lokazzjoni ġeografika jew il-
kundizzjonijiet ambjentali lokali tal-
installazzjoni kkonċernata ma 
jippermettux l-implimentazzjoni, f’din l-
installazzjoni jew f’parti minn din l-
installazzjoni, tal-aħjar tekniki disponibbli 
deskritti fid-dokument ta’ referenza tal-
BAT jew;
b) il-karattersitiċi tekniċi tal-installazzjoni 
eżistenti kkonċernata ma jippermettux l-
implimentazzjoni f’din l-installazzjoni jew 
f’parti minn din l-installazzjoni tal-aħjar 
tekniki disponibbli deskritti fid-dokument 
ta’ referenza tal-BAT.

Or. en

(Partial reinstatement of first reading amendment 32)

Justification

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.
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Emenda 136
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Marc Tarabella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel Fernandes, Bogusław Sonik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Eija-Riitta Korhola

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. B'deroga mit- tielet paragrafu, l-
awtorità kompetenti tista', f'każijiet 
speċifiċi, fuq il-bażi tal-valutazzjoni tal-
ispejjeż u l-benefiċċji ambjentali u 
ekonomiċi billi jitqiesu l-karatteristiċi 
tekniċi tal-installazzjoni kkonċernata, il-
pożizzjoni ġeografika tagħha u l-
kondizzjonijiet ambjentali lokali, 
tistabbilixxi valuri limitu tal-emissjonijiet 
li jiddevjaw minn dawk stabbiliti mill-
applikazzjoni tal-paragrafu 3 .

4. L-awtorità kompetenti tista', f'każijiet 
speċifiċi, fuq il-bażi tal-valutazzjoni tal-
ispejjeż u l-benefiċċji ambjentali u 
ekonomiċi billi jitqiesu l-karatteristiċi 
tekniċi tal-installazzjoni kkonċernata, il-
pożizzjoni ġeografika tagħha u l-
kondizzjonijiet ambjentali lokali, 
tistabbilixxi valuri limitu tal-emissjonijiet 
li jiddevjaw minn dawk stabbiliti mill-
applikazzjoni tal-paragrafu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ferm importanti li jiġi żgurat li jkun hemm flessibilità meta jkunu qed jiġu ffissati valuri 
limitu.

Emenda 137
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. B'deroga mit- tielet paragrafu, l-
awtorità kompetenti tista', f'każijiet 
speċifiċi, fuq il-bażi tal-valutazzjoni tal-
ispejjeż u l-benefiċċji ambjentali u 
ekonomiċi billi jitqiesu l-karatteristiċi 
tekniċi tal-installazzjoni kkonċernata, il-
pożizzjoni ġeografika tagħha u l-
kondizzjonijiet ambjentali lokali, 

4. L-awtorità kompetenti tista', f'każijiet 
speċifiċi, fuq il-bażi tal-valutazzjoni tal-
ispejjeż u l-benefiċċji ambjentali u 
ekonomiċi billi jitqiesu l-karatteristiċi 
tekniċi tal-installazzjoni kkonċernata, il-
pożizzjoni ġeografika tagħha u l-
kondizzjonijiet ambjentali lokali, 
tistabbilixxi valuri limitu tal-emissjonijiet 



PE439.994v01-00 62/79 AM\810288MT.doc

MT

tistabbilixxi valuri limitu tal-emissjonijiet 
li jiddevjaw minn dawk stabbiliti mill-
applikazzjoni tal-paragrafu 3 .

li jiddevjaw minn dawk stabbiliti mill-
applikazzjoni tal-paragrafu 3.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-kelma ‘deroga’ għandu jiġi evitat, għax jimplika l-eżistenza ta’ awtorità bis-setgħa 
li tagħti din id-deroga. Fid-dispożizzjoni kkonċernata, id-deċiżjoni li jiġu stipulati valuri 
limitu li jvarjaw mill-valuri limitu ta’ emissjonijiet assoċjati mal-aħjar tekniki disponibbli 
(BAT-AEL) trid tkun f’idejn l-Istati Membri, sakemm huma jipprovdu raġunijiet iddettaljati 
għal dawn id-differenzi.

Emenda 138
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. B'deroga mit- tielet paragrafu, l-
awtorità kompetenti tista', f'każijiet 
speċifiċi, fuq il-bażi tal-valutazzjoni tal-
ispejjeż u l-benefiċċji ambjentali u 
ekonomiċi billi jitqiesu l-karatteristiċi 
tekniċi tal-installazzjoni kkonċernata, il-
pożizzjoni ġeografika tagħha u l-
kondizzjonijiet ambjentali lokali, 
tistabbilixxi valuri limitu tal-emissjonijiet 
li jiddevjaw minn dawk stabbiliti mill-
applikazzjoni tal-paragrafu 3 .

4. B'deroga mit-tielet paragrafu, il-valuri 
limitu ta’ emissjonijiet stipulati għall-
installazzjonijiet taħt punt 6.6 tal-Anness 
I għandhom iqisu kunsiderazzjonijiet 
prattiċi adegwati għal dawn il-kategoriji 
ta’ installazzjonijiet kif ukoll l-ispejjeż u l-
benefiċċji ta’ dawn il-miżuri. L-awtorità 
kompetenti tista', f'każijiet speċifiċi, fuq il-
bażi tal-valutazzjoni tal-ispejjeż u l-
benefiċċji ambjentali u ekonomiċi billi 
jitqiesu l-karatteristiċi tekniċi tal-
installazzjoni kkonċernata, il-pożizzjoni 
ġeografika tagħha u l-kondizzjonijiet 
ambjentali lokali, tistabbilixxi valuri limitu 
tal-emissjonijiet li jiddevjaw minn dawk 
stabbiliti mill-applikazzjoni tal-paragrafu
3.

Or. en
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Emenda 139
Mairead McGuinness

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. B'deroga mit- tielet paragrafu, l-awtorità
kompetenti tista', f'każijiet speċifiċi, fuq il-
bażi tal-valutazzjoni tal-ispejjeż u l-
benefiċċji ambjentali u ekonomiċi billi 
jitqiesu l-karatteristiċi tekniċi tal-
installazzjoni kkonċernata, il-pożizzjoni 
ġeografika tagħha u l-kondizzjonijiet 
ambjentali lokali, tistabbilixxi valuri limitu 
tal-emissjonijiet li jiddevjaw minn dawk 
stabbiliti mill-applikazzjoni tal-paragrafu 3 
.

4. B'deroga mit-tielet paragrafu, il-valuri 
limitu ta’ emissjonijiet stipulati għall-
installazzjonijiet taħt punt 6.6 tal-Anness 
I għandhom iqisu kunsiderazzjonijiet 
prattiċi adegwati għal dawn il-kategoriji 
ta’ installazzjonijiet kif ukoll l-ispejjeż u l-
benefiċċji ta’ dawn il-miżuri. L-awtorità 
kompetenti tista', f'każijiet speċifiċi, fuq il-
bażi tal-valutazzjoni tal-ispejjeż u l-
benefiċċji ambjentali u ekonomiċi billi 
jitqiesu l-karatteristiċi tekniċi tal-
installazzjoni kkonċernata, il-pożizzjoni 
ġeografika tagħha u l-kondizzjonijiet 
ambjentali lokali, tistabbilixxi valuri limitu 
tal-emissjonijiet li jiddevjaw minn dawk 
stabbiliti mill-applikazzjoni tal-paragrafu
3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deroga eżistenti inkluża fl-Artikolu 9 tad-Direttiva 96/61/KE għandha tibqa’. Il-kejl ta’ 
emissjonijiet mill-impriżi tat-trobbija tal-annimali jiswa ħafna flus, l-aktar fil-każ ta’ 
kostruzzjonijiet tal-azzar fl-apert. Barra minn hekk, hemm problema reali f’termini tal-
kapaċità teknika li s-sustanzi niġġiesa atmosferiċi jiġu kkwantifikati jew mmoniterjati.  La 
huwa fattibbli u lanqas prattiku li jiġu stipulati ELVs għal proċess bijoloġiku li huwa 
varjabbli b’mod inerenti.  Minflok, dawn il-limiti għandhom ikunu ssostitwiti b’miżuri tekniċi 
oħrajn li jippermettu li d-Direttiva tkun implimentata b’mod indirett, u li l-applikazzjoni tiġi 
mmoniterjata.
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Emenda 140
Esther de Lange

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

B'deroga mit- tielet paragrafu, l-awtorità 
kompetenti tista', f'każijiet speċifiċi, fuq il-
bażi tal-valutazzjoni tal-ispejjeż u l-
benefiċċji ambjentali u ekonomiċi billi 
jitqiesu l-karatteristiċi tekniċi tal-
installazzjoni kkonċernata, il-pożizzjoni 
ġeografika tagħha u l-kondizzjonijiet 
ambjentali lokali, tistabbilixxi valuri limitu 
tal-emissjonijiet li jiddevjaw minn dawk 
stabbiliti mill-applikazzjoni tal-paragrafu 3 
.

B'deroga mit-tielet paragrafu, l-awtorità 
kompetenti tista', f'każijiet speċifiċi u bla 
ħsara għall-Artikolu 18, fuq il-bażi tal-
valutazzjoni tal-ispejjeż u l-benefiċċji 
ambjentali u ekonomiċi billi jitqiesu l-
karatteristiċi tekniċi tal-installazzjoni 
kkonċernata, il-pożizzjoni ġeografika 
tagħha u l-kondizzjonijiet ambjentali 
lokali, tistabbilixxi valuri limitu tal-
emissjonijiet li jiddevjaw minn dawk 
stabbiliti mill-applikazzjoni tal-paragrafu 
3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawk id-derogi tal-BREFs li jkunu ġġustifikati sewwa għandhom jitħallew. Għall-
installazzjonijiet ġodda u għall-estensjoni ta’ installazzjonijiet id-derogi ma jistgħux ikunu 
ġġustifikati.

Emenda 141
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-awtorità kompetenti għandha tipprovdi
r-raġunijiet għall-applikazzjoni tal-ewwel 
subparagrafu inkluż ir-riżultat tal-
valutazzjoni u l-ġustifikazzjoni għall-
kondizzjonijiet imposti.

L-awtorità kompetenti għandha 
tiddokumenta f’anness għall-
kondizzjonijiet għal permess, ir-raġunijiet
għall-applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu 
inkluż ir-riżultat tal-valutazzjoni u l-
ġustifikazzjoni għall-kondizzjonijiet 
imposti u għandha tinnotifika din l-
informazzjoni lill-Kummissjoni.
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Or. en

Emenda 142
Sirpa Pietikäinen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-awtorità kompetenti għandha tipprovdi
r-raġunijiet għall-applikazzjoni tal-ewwel 
subparagrafu inkluż ir-riżultat tal-
valutazzjoni u l-ġustifikazzjoni għall-
kondizzjonijiet imposti.

L-awtorità kompetenti għandha 
tiddokumenta f’anness għall-
kondizzjonijiet għal permess, ir-raġunijiet
għall-applikazzjoni tad-deroga inkluż ir-
riżultat tal-valutazzjoni u l-ġustifikazzjoni 
għall-kondizzjonijiet imposti u tinnotifika 
din l-informazzjoni lill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell attwali ta’ flessibilità għad-derogi jeħtieġ li jiġi ristrett u bbażat fuq kriterji ċari 
sabiex jinżammu l-kundizzjonijiet ekwi għall-industrija u biex tiġi promossa l-innovazzjoni 
ambjentali.

Emenda 143
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-awtorità kompetenti għandha tipprovdi
r-raġunijiet għall-applikazzjoni tal-ewwel 
subparagrafu inkluż ir-riżultat tal-
valutazzjoni u l-ġustifikazzjoni għall-
kondizzjonijiet imposti.

L-awtorità kompetenti għandha 
tiddokumenta f’anness għall-
kondizzjonijiet għal permess, ir-raġunijiet
għall-applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu 
inkluż ir-riżultat tal-valutazzjoni u l-
ġustifikazzjoni għall-kondizzjonijiet 
imposti u tinnotifika din l-informazzjoni
lill-Kummissjoni.

Or. en
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Justification

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Emenda 144
Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-awtorità kompetenti għandha tipprovdi r-
raġunijiet għall-applikazzjoni tal-ewwel 
subparagrafu inkluż ir-riżultat tal-
valutazzjoni u l-ġustifikazzjoni għall-
kondizzjonijiet imposti.

L-awtorità kompetenti għandha 
tiddokumenta r-raġunijiet għall-
applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu 
inkluż ir-riżultat tal-valutazzjoni u l-
ġustifikazzjoni għall-kondizzjonijiet 
imposti fl-anness għall-kondizzjonijiet 
għal permess u tippubblika l-
kondizzjonijiet għal permess u l-anness 
fuq l-internet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta jkunu qed jiġu ddeterminati valuri limitu ta’ emissjonijiet diverġenti skont l-Artikolu 
15(4), jeħtieġ li tiġi żgurata l-akbar trasparenza possibbli.

Emenda 145
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-awtorità kompetenti għandha tipprovdi
r-raġunijiet għall-applikazzjoni tal-ewwel 

L-awtorità kompetenti għandha 
tiddokumenta f’anness għall-
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subparagrafu inkluż ir-riżultat tal-
valutazzjoni u l-ġustifikazzjoni għall-
kondizzjonijiet imposti.

kondizzjonijiet għal permess, ir-raġunijiet
għall-applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu 
inkluż ir-riżultat tal-valutazzjoni u l-
ġustifikazzjoni għall-kondizzjonijiet 
imposti u tinnotifika din l-informazzjoni 
lill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dħul mill-ġdid parzjali tal-Emenda 32 tal-ewwel qari. Il-kriterji biex jingħataw derogi għall-
BAT għandhom ikunu ċari u preċiżi sabiex jikkoreġu d-defiċit ta’ implimentazzjoni u d-
diverġenza wiesgħa tal-kundizzjonijiet tal-permessi fl-UE. Din id-diverġenza wiesgħa tfisser 
kundizzjonijiet inugwali għall-industrija fis-suq intern askapitu tas-saħħa taċ-ċittadini tal-UE 
u b’effetti negattivi fuq l-ambjent.

Emenda 146
Edite Estrela

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-awtorità kompetenti għandha tipprovdi
r-raġunijiet għall-applikazzjoni tal-ewwel 
subparagrafu inkluż ir-riżultat tal-
valutazzjoni u l-ġustifikazzjoni għall-
kondizzjonijiet imposti.

L-awtorità kompetenti għandha 
tippreżenta, permezz ta’ dokument 
mehmuż mal-kondizzjonijiet li jirregolaw 
l-eżerċizzju tal-liċenzja, ir-raġunijiet
għall-applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu 
inkluż ir-riżultat tal-valutazzjoni u l-
ġustifikazzjoni għall-kondizzjonijiet 
imposti.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Is-sehem tal-pubbliku fl-applikazzjoni tal-eżenzjonijiet għandu japplika fejn ikun hemm 
konsultazzjoni pubblika fuq talba għal liċenzja, skont l-Artikolu 24(1). Barra minn hekk, ir-
referenza għall-Artikolu 13(5b) titħassar minħabba li fejn il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
huma adottati għal setturi oħra, il-Kummissjoni tipproponi l-modifiki meħtieġa għal dak l-
artikolu. Din is-sitwazzjoni se tkun trattata bl-istess mod bħaċ-ċirkustanzi koperti mill-
Annessi V sa VIII attwali għad-direttiva.
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Emenda 147
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-awtorità kompetenti għandha tipprovdi r-
raġunijiet għall-applikazzjoni tal-ewwel 
subparagrafu inkluż ir-riżultat tal-
valutazzjoni u l-ġustifikazzjoni għall-
kondizzjonijiet imposti.

L-awtorità kompetenti għandha tipprovdi r-
raġunijiet għall-applikazzjoni tal-ewwel 
subparagrafu inkluż ir-riżultat tal-
valutazzjoni u l-ġustifikazzjoni għall-
kondizzjonijiet imposti. Dawn ir-
raġunijiet għandhom jinżammu għad-
dispożizzjoni tal-Kummissjoni u tal-Istati 
Membri, suġġetti għall-kunfidenzjalità 
kummerċjali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-kelma ‘deroga’ għandu jiġi evitat, għax jimplika l-eżistenza ta’ awtorità li kapaċi 
tagħti din id-deroga. Fid-dispożizzjoni kkonċernata, id-deċiżjoni li jiġu stipulati valuri limitu 
li jvarjaw mill-valuri limitu ta’ emissjonijiet assoċjati mal-aħjar tekniki disponibbli (BAT-
AEL) trid tkun f’idejn l-Istati Membri, sakemm huma jipprovdu raġunijiet iddettaljati għal 
dawn id-differenzi.

Emenda 148
Edite Estrela

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
madankollu m'għandhomx jaqbżu l-valuri 
limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fl-
Annessi V sa VIII, fejn applikabbli.

Imħassar
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Or. pt

Ġustifikazzjoni

Is-sehem tal-pubbliku fl-applikazzjoni tal-eżenzjonijiet għandu japplika fejn ikun hemm 
konsultazzjoni pubblika fuq talba għal liċenzja, skont l-Artikolu 24(1). Barra minn hekk, ir-
referenza għall-Artikolu 13(5b) titħassar minħabba li fejn il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
huma adottati għal setturi oħra, il-Kummissjoni tipproponi l-modifiki meħtieġa għal dak l-
artikolu. Din is-sitwazzjoni se tkun trattata bl-istess mod bħaċ-ċirkustanzi koperti mill-
Annessi V sa VIII attwali għad-direttiva.

Emenda 149
Oreste Rossi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
madankollu m'għandhomx jaqbżu l-valuri 
limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fl-
Annessi V sa VIII, fejn applikabbli.

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Is-subparagrafu 3 jikkuntradixxi l-paragrafu 1.

Emenda 150
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
madankollu m'għandhomx jaqbżu l-valuri 
limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fl-Annessi 

Il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
madankollu m'għandhomx jaqbżu r-
rekwiżiti minimi, inklużi l-valuri limitu tal-
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V sa VIII, fejn applikabbli. emissjonijiet stabbiliti skont l-Artikolu 
13(5b) jew, fejn applikabbli, fl-Annessi 
għal din id-Direttiva.

L-Istati Membri m’għandhomx japplikaw 
id-deroga jekk din tinħtieġ għall-
konformità mad-Direttiva 2001/81/KE 
dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-
emissjonijiet.
Fi kwalunkwe każ, m'għandu jiġi kkawżat 
l-ebda tniġġis sinifikanti u għandu 
jinkiseb livell għoli ta' protezzjoni tal-
ambjent fl-intier tiegħu.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
membri tal-pubbliku kkonċernati 
jingħataw opportunitajiet bikrija u 
effettivi biex jipparteċipaw fil-proċess ta’ 
teħid ta’ deċiżjonijiet relatati mal-għoti 
tad-deroga msemmija f’dan il-paragrafu.

Or. en

Justification

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Emenda 151
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
madankollu m'għandhomx jaqbżu l-valuri
limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fl-Annessi 
V sa VIII, fejn applikabbli.

Il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
madankollu m'għandhomx jaqbżu r-
rekwiżiti minimi għall-valuri limitu tal-
emissjonijiet stabbiliti skont l-Artikolu 
13(5b) jew, fejn applikabbli, fl-Annessi 
għal din id-Direttiva.
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Meta jkunu qed iqisu jekk jagħtux derogi, 
l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
livelli nazzjonali massimi tal-emissjonijiet 
skont id-Direttiva 2001/81/KE ma 
jinqabżux.
Fi kwalunkwe każ, m'għandu jiġi kkawżat 
l-ebda tniġġis sinifikanti u għandu 
jinkiseb livell għoli ta' protezzjoni tal-
ambjent fl-intier tiegħu.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
membri tal-pubbliku kkonċernati 
jingħataw opportunitajiet bikrija u 
effettivi biex jipparteċipaw fil-proċess ta’ 
teħid ta’ deċiżjonijiet relatati mal-għoti 
tad-deroga msemmija f’dan il-paragrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dħul mill-ġdid parzjali tal-Emenda 32 tal-ewwel qari. Il-kriterji biex jingħataw derogi għall-
BAT għandhom ikunu ċari u preċiżi sabiex jikkoreġu d-defiċit ta’ implimentazzjoni u d-
diverġenza wiesgħa tal-kundizzjonijiet tal-permessi fl-UE. Din id-diverġenza wiesgħa tfisser 
kundizzjonijiet inugwali għall-industrija fis-suq intern askapitu tas-saħħa taċ-ċittadini tal-UE 
u b’effetti negattivi fuq l-ambjent.

Emenda 152
Sirpa Pietikäinen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
madankollu m'għandhomx jaqbżu l-valuri 
limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fl-Annessi 
V sa VIII, fejn applikabbli.

Il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
madankollu m'għandhomx jaqbżu r-
rekwiżiti minimi, inklużi l-valuri limitu tal-
emissjonijiet stabbiliti skont l-Artikolu 
13(5b) jew, fejn applikabbli, fl-Annessi 
għal din id-Direttiva.

Or. en



PE439.994v01-00 72/79 AM\810288MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Il-livell attwali ta’ flessibilità għad-derogi jeħtieġ li jiġi ristrett u bbażat fuq kriterji ċari 
sabiex jinżammu l-kundizzjonijiet ekwi għall-industrija u biex tiġi promossa l-innovazzjoni 
ambjentali.

Emenda 153
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
madankollu m'għandhomx jaqbżu l-valuri 
limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fl-Annessi 
V sa VIII, fejn applikabbli.

Il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
madankollu m'għandhomx jaqbżu l-valuri 
limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fl-
Annessi.
L-awtoritajiet kompetenti m’għandhomx 
japplikaw dan il-paragrafu meta hemm ir-
riskju li l-istandards ta’ kwalità 
ambjentali ma jiġux sodisfati u f’kull każ 
għandhom jiżguraw li kwalunkwe 
devjazzjoni ma twassalx għal impatt 
sinifikanti fuq l-ambjent lokali.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
membri tal-pubbliku kkonċernati 
jingħataw opportunitajiet bikrija u 
effettivi biex jipparteċipaw fil-proċess ta’ 
teħid ta’ deċiżjonijiet relatati mal-għoti 
tad-deroga msemmija f’dan il-paragrafu.

Or. en

Emenda 154
Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
madankollu m'għandhomx jaqbżu l-valuri 

Dawk il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
madankollu m'għandhomx jaqbżu r-
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limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fl-
Annessi V sa VIII, fejn applikabbli.

rekwiżiti minimi għal-valuri limitu tal-
emissjonijiet stabbiliti skont l-Artikolu 
13(5b) jew, fejn applikabbli, fl-Annessi V 
sa VIII.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta jkunu qed jiġu ddeterminati valuri limitu ta’ emissjonijiet diverġenti skont l-Artikolu 
15(4), jeħtieġ li tiġi żgurata l-akbar trasparenza possibbli.

Emenda 155
Richard Seeber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-valuri limitu tal-emissjonijiet
madankollu m'għandhomx jaqbżu l-valuri 
limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fl-Annessi 
V sa VIII, fejn applikabbli.

Dawn il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
madankollu m’għandhomx jaqbżu l-valuri 
limitu ta’ l-emissjonijiet stabbiliti fl-
Annessi V sa VIII jew adottati skont l-
Artikolu 74a, fejn applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex kompromess bejn l-Artikolu 15(4) tal-Pożizzjoni tal-Kunsill u l-Emendi 
32 u 62 tal-pożizzjoni fl-ewwel qari tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-pargarafu 4 se jkun ristrett għal każijiet eċċezzjonali li ma ġewx jew ma 
setgħux jiġu kkunsidrati kix xieraq waqt l-istabbiliment jew ir-reviżjoni ta’ BREF waqt il-
proċess imsemmi fl-Artikolu 13.
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Emenda 156
Esther de Lange

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Din id-deroga m’għandhiex tiġi applikata 
għall-installazzjonijiet jew estensjonijiet 
ta’ installazzjonijiet li ngħataw permess 
wara d-data msemmija fl-Artikolu 77(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawk id-derogi tal-BREFs li jkunu ġġustifikati sewwa għandhom jitħallew. Għall-
installazzjonijiet ġodda u għall-estensjoni ta’ installazzjonijiet id-derogi ma jistgħux ikunu 
ġġustifikati.

Emenda 157
Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
membri tal-pubbliku kkonċernati 
jingħataw opportunitajiet bikrija u 
effettivi biex jipparteċipaw fil-proċess ta’ 
teħid ta’ deċiżjonijiet relatati mal-għoti 
tad-deroga msemmija f’dan il-paragarafu.
Kull Stat Membru għandu jagħti lill-
Kummissjoni rapport dwar id-derogi 
mogħtija. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn ir-rapporti fuq l-
internet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta jkunu qed jiġu ddeterminati valuri limitu ta’ emissjonijiet diverġenti skont l-Artikolu 
15(4), jeħtieġ li tiġi żgurata l-akbar trasparenza possibbli.
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Emenda 158
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi gwida li 
tispeċifika l-kriterji li għandhom jiġu 
kkunsidrati għall-applikazzjoni ta' dan il-
paragrafu.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-kelma ‘deroga’ għandu jiġi evitat, għax jimplika l-eżistenza ta’ awtorità li kapaċi 
tagħti din id-deroga. Fid-dispożizzjoni kkonċernata, id-deċiżjoni li jiġu stipulati valuri limitu 
li jvarjaw mill-valuri limitu ta’ emissjonijiet assoċjati mal-aħjar tekniki disponibbli (BAT-
AEL) trid tkun f’idejn l-Istati Membri, sakemm huma jipprovdu raġunijiet iddettaljati għal 
dawn id-differenzi.

Emenda 159
Edite Estrela

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi gwida li 
tispeċifika l-kriterji li għandhom jiġu 
kkunsidrati għall-applikazzjoni ta' dan il-
paragrafu.

Imħassar

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Is-sehem tal-pubbliku fl-applikazzjoni tal-eżenzjonijiet għandu japplika fejn ikun hemm 
konsultazzjoni pubblika fuq talba għal liċenzja, skont l-Artikolu 24(1). Barra minn hekk, ir-
referenza għall-Artikolu 13(5b) titħassar minħabba li fejn il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
huma adottati għal setturi oħra, il-Kummissjoni tipproponi l-modifiki meħtieġa għal dak l-
artikolu. Din is-sitwazzjoni se tkun trattata bl-istess mod bħaċ-ċirkustanzi koperti mill-
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Annessi V sa VIII attwali għad-direttiva.

Emenda 160
Sirpa Pietikäinen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi gwida li 
tispeċifika l-kriterji li għandhom jiġu 
kkunsidrati għall-applikazzjoni ta' dan il-
paragrafu.

L-Istati Membri m’għandhomx japplikaw 
id-deroga jekk din tinħtieġ għall-
konformità mad-Direttiva 2001/81/KE 
dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-
emissjonijiet.
Fi kwalunkwe każ, m'għandu jiġi kkawżat 
l-ebda tniġġis sinifikanti u għandu 
jinkiseb livell għoli ta' protezzjoni tal-
ambjent fl-intier tiegħu.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
pubbliku kkonċernat jingħata 
opportunitajiet bikrin u effettivi biex 
jipparteċipaw fil-proċess tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet relatat mal-għoti tad-deroga 
msemmija f’dan il-paragrafu.
Sa mhux aktar tard minn *, il-
Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
ta’ atti delegati skont l-Artikolu 76, 
kriterji speċifiċi għall-għoti tad-deroga 
msemmija f’dan il-paragrafu.
* ĠU: sena wara d-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell attwali ta’ flessibilità għad-derogi jeħtieġ li jiġi ristrett u bbażat fuq kriterji ċari 
sabiex jinżammu l-kundizzjonijiet ekwi għall-industrija u biex tiġi promossa l-innovazzjoni 
ambjentali.



AM\810288MT.doc 77/79 PE439.994v01-00

MT

Emenda 161
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi gwida li 
tispeċifika l-kriterji li għandhom jiġu 
kkunsidrati għall-applikazzjoni ta' dan il-
paragrafu.

Il-Kummissjoni għandha tadotta, mhux 
aktar tard minn 18-il xahar wara li din id-
Direttiva tkun daħlet fis-seħħ, permezz ta’ 
atti delegati skont l-Artikolu 76, kriterji 
speċifiċi għall-għoti tad-deroga msemmija 
f’dan il-paragrafu.

Or. en

Justification

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Emenda 162
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi gwida li 
tispeċifika l-kriterji li għandhom jiġu 
kkunsidrati għall-applikazzjoni ta' dan il-
paragrafu.

Il-Kummissjoni għandha tadotta, mhux 
aktar tard minn ...*, permezz ta’ atti 
delegati skont l-Artikolu 76, kriterji 
speċifiċi għall-għoti tad-deroga msemmija 
f’dan il-paragrafu.

_____________
* ĠU: sena wara d-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva.

Or. en
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Emenda 163
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi gwida li 
tispeċifika l-kriterji li għandhom jiġu 
kkunsidrati għall-applikazzjoni ta' dan il-
paragrafu.

Il-Kummissjoni għandha tadotta, mhux 
aktar tard minn 12-il xahar wara li din id-
Direttiva tkun daħlet fis-seħħ, permezz ta’ 
atti delegati skont l-Artikolu 76, kriterji 
speċifiċi għall-għoti tad-deroga msemmija 
f’dan il-paragrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dħul mill-ġdid parzjali tal-Emenda 32 tal-ewwel qari. Il-kriterji biex jingħataw derogi għall-
BAT għandhom ikunu ċari u preċiżi sabiex jikkoreġu d-defiċit ta’ implimentazzjoni u d-
diverġenza wiesgħa tal-kundizzjonijiet tal-permessi fl-UE. Din id-diverġenza wiesgħa tfisser 
kundizzjonijiet inugwali għall-industrija fis-suq intern askapitu tas-saħħa taċ-ċittadini tal-UE 
u b’effetti negattivi fuq l-ambjent.

Emenda 164
Sirpa Pietikäinen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 – paragrafu 4 – subparagrafu 5

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jivvalutaw mill-ġdid l-applikazzjoni tal-
ewwel subparagrafu bħala parti minn kull 
rikonsiderazzjoni tal-kondizzjonijiet għal 
permess skont l-Artikolu 21.

Id-deroga se tkun limitata biż-żmien għal 
massimu ta’ ħames snin, u l-awtoritajiet
kompetenti għandhom jivvalutaw mill-ġdid 
l-applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu 
bħala parti minn kull rikonsiderazzjoni tal-
kondizzjonijiet għal permess skont l-
Artikolu 21.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-livell attwali ta’ flessibilità għad-derogi jeħtieġ li jiġi ristrett u bbażat fuq kriterji ċari 
sabiex jinżammu l-kundizzjonijiet ekwi għall-industrija u biex tiġi promossa l-innovazzjoni 
ambjentali.

Emenda 165
Marianne Thyssen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

F’każ li d-dispożizzjonijiet dwar il-ħarsien 
tal-ħamrija u tal-ilma diġà qed jiġu 
implimentati fuq livell nazzjonali, l-Istati 
Membri m’għandhomx jobbligaw lill-
operatur li jagħmel il-monitoraġġ 
perjodiku.

Or. en

Justification

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved in 
writing a report on soil condition would result in a great deal of administrative work and very 
high costs for both farmers and national authorities. This bears no relation to the intended 
added value for environmental protection or to the aim of reducing the amount red tape 
contained in the entire IPPC Directive. It is foreseen that the report on soil condition should 
ensure the protection of water and soil. However, the requirements for the protection of water 
are regulated at European level, whereas soil protection is regulated at national level on the 
basis of the subsidiarity principle. Double regulation should be avoided in this case.


