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Emenda 166
Thomas Ulmer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 21 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. F'konformità mal-paragrafi 2 sa 5, l-
Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jiżguraw li l- awtorità
kompetenti perijodikament tirrikunsidra l-
kondizzjonijiet kollha għal permess u, fejn 
meħtieġ biex jiżguraw konformità ma' din 
id-Direttiva, jaġġornaw dawk il-
kondizzjonijiet għal permess.

1. F'konformità mal-paragrafi 2 sa 5, l-
Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jiżguraw li l-awtorità
kompetenti perjodikament tirrikunsidra l-
kondizzjonijiet kollha għal permess u, fejn 
meħtieġ biex jiżguraw konformità ma' din 
id-Direttiva, jaġġornaw dawk il-
kondizzjonijiet għal permess, filwaqt li 
jitqiesu ċ-ċikli ta' investiment u jkunu 
evitati spejjeż għoljin b'mod sproporzjonat 
għall-operaturi tal-impjanti milquta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aġġornament tal-kondizzjonijiet għal permess irid iqis iċ-ċikli tipiċi ta' investiment u 
m'għandux jikkawża spejjeż għoljin b'mod sproporzjonat għall-operaturi tal-impjanti milquta 
meta mqabbla mal-benefiċċji ambjentali. F'ħafna każijiet, il-possibilitajiet ta' adattament 
ulterjuri ta' apparat tat-tnaqqis huma limitati ħafna.

Emenda 167
Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 21 – paragrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Fi żmien ħames snin mill-pubblikazzjoni 
ta' deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-
BAT skont l-Artikolu 13(5) rigward l-
attività prinċipali ta' installazzjoni, l-
awtorità kompetenti għandha tiżgura li:

3. Meta l-Kummissjoni tippubblika 
deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-
BAT skont l-Artikolu 13(5) rigward l-
attività prinċipali ta' installazzjoni, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità 
kompetenti tirrikunsidra u, meta jkun 
meħtieġ, taġġorna l-kondizzjonijiet għal 
permess għall-installazzjoni konċernata fi 
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żmien ħames snin mill-pubblikazzjoni tad-
dokumenti ta' referenza.

a) Meta installazzjoni ma tkunx koperta 
minn kwalunkwe waħda mill-
konklużjonijiet tal-BAT, il-kondizzjonijiet 
għal permess għandhom jiġu 
rrikunsidrati u, jekk meħtieġ, aġġornati 
meta l-iżviluppi fl-aħjar metodi tekniċi 
disponibbli jippermettu tnaqqis sinifikanti 
tal-emissjonijiet;

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 
wkoll għal kwalunkwe deroga mogħtija 
skont l-Artikolu 15(4).

b) l-installazzjoni tikkonforma ma' dawk 
il-kondizzjonijiet għal permess.
Ir-rikunsiderazzjoni għandha tqis il-
konklużjonijiet kollha tal-BAT ġodda jew 
aġġornati li japplikaw għall-installazzjoni 
u li ġew adottati skont l-Artikolu 
13(5)minn meta l-permess inħareġ jew ġie 
rrikunsidrat l-aħħar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Perjodu ta' żmien ta' ħames snin għall-analiżi tad-dokumenti u l-konformità magħhom huwa 
qasir wisq u ma jqisx iċ-ċikli tipiċi ta' investiment fl-industrija jew il-fatt li jistgħu jgħaddu 
ħafna aktar minn ħames snin bejn l-ippjanar u l-implimentazzjoni ta' proġetti industrijali 
kbar. Din il-proposta msejsa fuq it-test tal-Artikolu 22(3) tal-verżjoni tal-ewwel qari tal-
Parlament.

Emenda 168
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Fi żmien ħames snin mill-
pubblikazzjoni ta' deċiżjonijiet dwar il-
konklużjonijiet tal-BAT skont l-Artikolu 
13(5) rigward l-attività prinċipali ta' 
installazzjoni, l-awtorità kompetenti 
għandha tiżgura li:

3. Fi żmien erba' snin mill-pubblikazzjoni 
ta' deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-
BAT skont l-Artikolu 13(5), l-awtorità 
kompetenti għandha tiżgura li:

Or. en
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(Dħul mill-ġdid parzjali tal-Emenda 37 tal-ewwel qari.)

Ġustifikazzjoni

Il-BREF huma r-riżultat ta' proċess twil u ladarba tittieħed deċiżjoni dwar il-konklużjonijiet 
tal-BAT jeħtieġ li tkun implimentata aktar malajr sabiex ikun żgurat li jinżamm l-inċentiv 
għall-innovazzjoni ambjentali. Għalhekk il-perjodu ta' 4 snin propost wara l-pubblikazzjoni 
jirrappreżenta kompromess tajjeb bejn il-proposta tal-Kunsill u dik tal-Kummissjoni.  It-test 
tal-Kunsill jista' jwassal għal implimentazzjoni differenti mill-Istati Membri billi l-awtoritajiet 
kompetenti jista' jkollhom interpretazzjoni differenti ta' x'inhi 'attività ewlenija', li twassal
għal trattament differenti tal-industrija u għal kundizzjonijiet mhux indaqs.

Emenda 169
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Fi żmien ħames snin mill-
pubblikazzjoni ta' deċiżjonijiet dwar il-
konklużjonijiet tal-BAT skont l-Artikolu 
13(5) rigward l-attività prinċipali ta' 
installazzjoni, l-awtorità kompetenti 
għandha tiżgura li:

3. Fi żmien erba' snin mill-pubblikazzjoni 
ta' deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-
BAT skont l-Artikolu 13(5) rigward l-
attività ta' installazzjoni, l-awtorità 
kompetenti għandha tiżgura li:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Test ta' emenda mdaħħal mill-Kunsill.

Emenda 170
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Fi żmien ħames snin mill-
pubblikazzjoni ta' deċiżjonijiet dwar il-
konklużjonijiet tal-BAT skont l-Artikolu 
13(5) rigward l-attività prinċipali ta' 

3. Fi żmien erba' snin mill-pubblikazzjoni 
ta' deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-
BAT skont l-Artikolu 13(5) rigward l-
attività prinċipali ta' installazzjoni, l-
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installazzjoni, l-awtorità kompetenti 
għandha tiżgura li:

awtorità kompetenti għandha tiżgura li:

Or. en

Emenda 171
Inés Ayala Sender

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Fi żmien ħames snin mill-
pubblikazzjoni ta' deċiżjonijiet dwar il-
konklużjonijiet tal-BAT skont l-Artikolu 
13(5) rigward l-attività prinċipali ta' 
installazzjoni, l-awtorità kompetenti 
għandha tiżgura li:

3. Bħala regola ġenerali, fi żmien ħames 
snin mill-pubblikazzjoni ta' deċiżjonijiet 
dwar il-konklużjonijiet tal-BAT skont l-
Artikolu 13(5) rigward l-attività prinċipali 
ta' installazzjoni, l-awtorità kompetenti 
għandha tiżgura li:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Perjodu ta' żmien ta' ħames snin għall-applikazzjoni ta' BAT riveduti bħala regola ġenerali 
għall-oqsma industrijali kollha fl-Ewropa ma jistax ikun realistiku.

Emenda 172
Frédérique Ries

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu sabiex wieħed jikkonforma mal-konklużjonijiet aġġornati tal-BAT għandu jqis iċ-
ċikli ta' investiment tal-operatur kif suġġerit mill-Premessa 21 tat-test tal-Kunsill.

Emenda 173
Marianne Thyssen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu 
jistabbilixxu perjodu itwal ta' żmien għar-
rikonsiderazzjoni u l-aġġornament ta' 
kondizzjonijiet għal permess meta dan 
ikun iġġustifikat abbażi tal-kriterji 
stabbiliti f'din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Irid jitqies perjodu ta' ħlas lura speċifiku għas-settur għall-investiment. Għalhekk, il-permessi 
għandhom jingħataw għal perjodu itwal, sabiex l-operaturi jingħataw il-garanzija ta' ċertezza 
legali.

Emenda 174
Esther de Lange

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Ir-rikunsiderazzjoni għandha tqis il-
konklużjonijiet kollha tal-BAT ġodda jew 
aġġornati li japplikaw għall-installazzjoni u 

Ir-rikunsiderazzjoni għandha tqis il-
konklużjonijiet kollha tal-BAT ġodda jew 
aġġornati li japplikaw għall-installazzjoni u 
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li ġew adottati skont l-Artikolu 13(5)minn
meta l-permess inħareġ jew ġie rrikunsidrat 
l-aħħar.

li ġew adottati skont l-Artikolu 13(5) minn
meta l-permess inħareġ jew ġie rrikunsidrat 
l-aħħar, kif ukoll iċ-ċikli ta' investiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċikli ta' investiment għandhom jitqiesu għal installazzjonijiet eżistenti meta jsir 
aġġustament għal BREFs ġodda. 

Emenda 175
Andres Perello Rodriguez

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

F'każijiet speċifiċi fejn ir-
rikonsiderazzjoni u l-aġġornament tal-
permessi juru li jista' jkun meħtieġ 
perjodu 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 perjodu itwal fil-
kondizzjonijiet għal permess fejn dan ikun 
iġġustifikat abbażi tal-kriterji stabbiliti 
f'din id-Direttiva.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-Premessa (21) tal-Pożizzjoni komuni titressaq fil-korp tat-test. L-aġġornament tal-
kondizzjonijiet għal permess għandu jqis l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-konklużjonijiet tal-BAT 
kull meta dawn jiġu rikonoxxuti bħala ekonomikament u teknikament vijabbli.
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Emenda 176
Elisabetta Gardini

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 21 – pragrafu 3 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3a. F'każijiet speċifiċi fejn ir-
rikonsiderazzjoni u l-aġġornament tal-
permessi juru li jista' jkun meħtieġ 
perjodu 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 perjodu itwal fil-
kondizzjonijiet għal permess fejn dan ikun 
iġġustifikat abbażi tal-kriterji stabbiliti 
f'din id-Direttiva.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tieħu post il-Premessa 21, u dan jippermetti li jitqiesu kif xieraq l-ispejjeż u l-
benefiċċji marbuta mal-fattibilità teknika u finanzjarja tal-aġġornament tal-permessi.

Emenda 177
Thomas Ulmer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 21 – paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Meta installazzjoni ma tkunx koperta 
minn kwalunkwe waħda mill-
konklużjonijiet tal-BAT, il-kondizzjonijiet 
għal permess għandhom jiġu rrikunsidrati 
u, jekk meħtieġ, aġġornati meta l-iżviluppi 
fl-aħjar metodi tekniċi disponibbli 
jippermettu tnaqqis sinifikanti tal-
emissjonijiet;

4. Meta installazzjoni ma tkunx koperta 
minn kwalunkwe waħda mill-
konklużjonijiet tal-BAT, il-kondizzjonijiet 
għal permess għandhom jiġu rrikunsidrati 
u, jekk meħtieġ, aġġornati meta l-iżviluppi 
fl-aħjar metodi tekniċi disponibbli 
jippermettu tnaqqis sinifikanti tal-
emissjonijiet bla ma jkunu kkawżati 
spejjeż għolja b'mod sproporzjonat meta 
mqabbla mal-benefiċċji ambjentali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aġġornament tal-kondizzjonijiet għal permess irid iqis iċ-ċikli tipiċi ta' investiment u 
m'għandux jikkawża spejjeż għoljin b'mod sproporzjonat għall-operaturi tal-impjanti milquta 
meta mqabbla mal-benefiċċji ambjentali. F'ħafna każijiet, il-possibilitajiet ta' adattament 
ulterjuri ta' apparat tat-tnaqqis huma limitati ħafna.

Emenda 178
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 21 – paragrafu 5 – punt c

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) meta jkun meħtieġ li jkun hemm 
konformità ma' standard ġdid jew rivedut
tal-kwalità ambjentali skont l-Artikolu 18.

(c) meta jkun meħtieġ għall-konformità 
mad-Direttiva 2001/81/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 
2001 dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-
emissjonijiet ta' ċerti inkwinanti 
atmosferiċi jew ma’ standard tal-kwalità 
ambjentali skont l-Artikolu 18.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Probabbilment, f’ħafna Stati Membri, l-għanijiet dwar il-kwalità tal-arja stabbiliti fid-
Direttiva NEC ma jintlaħqux, għalhekk l-awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom il-
possibilità li jirrikunsidraw ukoll, u jekk ikun meħtieġ, li jaġġornaw il-permessi tal-
installazzjonijiet ikkonċernati sabiex jiżguraw li jissodisfaw il-livelli massimi stipulati fid-
Direttiva NEC.

Emenda 179
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 21 – paragrafu 5 – punt c

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) meta jkun meħtieġ li jkun hemm 
konformità ma' standard ġdid jew rivedut

(c) meta jkun meħtieġ għall-konformità 
mad-Direttiva 2001/81/KE tal-Parlament 
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tal-kwalità ambjentali skont l-Artikolu 18. Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 
2001 dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-
emissjonijiet ta' ċerti inkwinanti 
atmosferiċi1 jew ma’ standard tal-kwalità 
ambjentali skont l-Artikolu 18.
1 ĠU L 309, 27.11.2001, p. 22.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 39 tal-ewwel qari tal-PE.

Emenda 180
Sirpa Pietikäinen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 21 – paragrafu 5 – punt c

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) meta jkun meħtieġ li jkun hemm 
konformità ma' standard ġdid jew rivedut
tal-kwalità ambjentali skont l-Artikolu 18.

(c) meta jkun meħtieġ għall-konformità 
mad-Direttiva 2001/81/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 
2001 dwar il-livelli nazzjonali massimi tal-
emissjonijiet ta' ċerti inkwinanti 
atmosferiċi1 jew ma’ standard tal-kwalità 
ambjentali skont l-Artikolu 18.
1 ĠU L 309, 27.11.2001, p. 22.

Or. en

(Dħul mill-ġdid tal-Emenda 39 tal-ewwel qari.)

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandu jkollhom il-possibilità li jirrikunsidraw, u 
jekk ikun meħtieġ, li jaġġornaw il-permessi tal-installazzjonijiet konċernati meta jkun meħtieġ 
li jkun żgurat li jiġu ssodisfati l-limiti massimi stipulati fid-Direttiva NEC.
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Emenda 181
Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 22

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 22 Artikolu mħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni tal-ħamrija hija lokali ħafna u speċifika għall-post u għandha tkun 
immaniġġjata minn awtoritajiet kompetenti b'konformità mal-liġijiet ambjentali nazzjonali u 
Komunitarji. Deskrizzjonijiet ta' miżuri dettaljati ħafna (bħal rapport ta' bażi kwantifikat 
skont l-Artikolu 22) jipperikolaw il-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità.

Emenda 182
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Meta l-attività tinvolvi l-użu, il-
produzzjoni jew ir-rilaxx ta' sustanzi 
perikolużi rilevanti, u fir-rigward tal-
possibbiltà ta' kontaminazzjoni tal-ħamrija 
u tal-ilma tal-pjan fuq is-sit tal-
installazzjoni, l-operatur għandu jħejji u 
jippreżenta lill-awtorità kompetenti rapport 
ta' bażi qabel ma jibda jħaddem 
installazzjoni jew qabel ma permess għal 
installazzjoni jiġi aġġornat għall-ewwel 
darba wara …*.

2. Meta l-attività tinvolvi l-użu, il-
produzzjoni jew ir-rilaxx ta' ammonti 
sinifikanti ta' sustanzi perikolużi rilevanti, 
u fir-rigward tal-possibbiltà ta' 
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-
pjan fuq is-sit tal-installazzjoni, l-operatur 
għandu jħejji u jippreżenta lill-awtorità 
kompetenti rapport ta' bażi qabel ma jibda 
jħaddem installazzjoni jew qabel ma 
permess għal installazzjoni jiġi aġġornat 
għall-ewwel darba wara …*. 

F'każijiet fejn dispożizzjonijiet rigward il-
protezzjoni tal-ilma u tal-ħamrija diġà 
jkunu qed jiġu implimentati f'livell 
nazzjonali, l-Istati Membri m'għandhomx 
ifasslu rapport ta' bażi.

Or. en
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Emenda 183
Esther de Lange

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Meta l-attività tinvolvi l-użu, il-
produzzjoni jew ir-rilaxx ta' sustanzi 
perikolużi rilevanti, u fir-rigward tal-
possibbiltà ta' kontaminazzjoni tal-ħamrija 
u tal-ilma tal-pjan fuq is-sit tal-
installazzjoni, l-operatur għandu jħejji u 
jippreżenta lill-awtorità kompetenti rapport 
ta' bażi qabel ma jibda jħaddem 
installazzjoni jew qabel ma permess għal 
installazzjoni jiġi aġġornat għall-ewwel 
darba wara …*.

2. Meta l-attività tinvolvi l-użu, il-
produzzjoni jew ir-rilaxx ta' ammonti 
sinifikanti ta' sustanzi perikolużi rilevanti, 
u fir-rigward tal-possibbiltà ta' 
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-
pjan fuq is-sit tal-installazzjoni, l-operatur 
għandu jħejji u jippreżenta lill-awtorità 
kompetenti rapport ta' bażi qabel ma jibda 
jħaddem installazzjoni jew qabel ma 
permess għal installazzjoni jiġi aġġornat 
għall-ewwel darba wara …*.

Meta dispożizzjonijiet rigward il-
protezzjoni tal-ilma u tal-ħamrija jkunu 
diġà implimentati f'livell nazzjonali, l-
awtorità kompetenti mhijiex obbligata 
titlob rapport ta' bażi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolamentazzjoni doppja għandha tkun evitata, billi l-protezzjoni tal-ħamrija hija 
rregolamentata f'livell nazzjonali.

Emenda 184
Mairead McGuinness

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Meta l-attività tinvolvi l-użu, il-
produzzjoni jew ir-rilaxx ta' sustanzi 
perikolużi rilevanti, u fir-rigward tal-
possibbiltà ta' kontaminazzjoni tal-ħamrija 

2. Meta l-attività tinvolvi l-użu, il-
produzzjoni jew ir-rilaxx ta' ammonti 
sinifikanti ta' sustanzi perikolużi rilevanti, 
u fir-rigward tal-possibbiltà ta' 
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u tal-ilma tal-pjan fuq is-sit tal-
installazzjoni, l-operatur għandu jħejji u 
jippreżenta lill-awtorità kompetenti rapport 
ta' bażi qabel ma jibda jħaddem 
installazzjoni jew qabel ma permess għal 
installazzjoni jiġi aġġornat għall-ewwel 
darba wara …*.

kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-
pjan fuq is-sit tal-installazzjoni, l-operatur 
għandu jħejji u jippreżenta lill-awtorità 
kompetenti rapport ta' bażi qabel ma jibda 
jħaddem installazzjoni jew qabel ma 
permess għal installazzjoni jiġi aġġornat 
għall-ewwel darba wara …*.

F'każijiet fejn dispożizzjonijiet rigward il-
protezzjoni tal-ilma u tal-ħamrija diġà 
jkunu qed jiġu implimentati f'livell 
nazzjonali, l-Istati Membri m'għandhomx 
ifasslu rapport ta' bażi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-burokrazija involuta fil-kitba ta' rapport dwar il-kundizzjoni tal-ħamrija toħloq ammont 
kbir ta' xogħol amministrattiv u spejjeż għoljin ħafna kemm għall-bdiewa kif ukoll għall-
awtoritajiet nazzjonali. Huwa previst li r-rapport għandu jiżgura l-protezzjoni tal-ilma u tal-
ħamrija. Madankollu dan huwa diġà rregolamentat f'livell Ewropew u l-protezzjoni tal-
ħamrija hija rregolamentata f'livell nazzjonali. Ir-regolamentazzjoni doppja għandha tkun 
evitata f'dan il-każ. Il-kelma 'kwantitattiv' għandha titneħħa. 

Emenda 185
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Ir- rapport ta' bażi għandu jinkludi l-
informazzjoni meħtieġa biex jiġi 
determinat l-istat ta' kontaminazzjoni tal-
ħamrija u tal-ilma tal-pjan sabiex isir 
tqabbil kwantitattiv mal-istat mal-waqfien 
definittiv tal-attivitajiet previsti taħt il-
paragrafu 3.

Ir-rapport ta' bażi għandu jinkludi l-
informazzjoni meħtieġa biex jiġi 
determinat l-istat ta' kontaminazzjoni tal-
ħamrija u tal-ilma tal-pjan sabiex isir 
tqabbil mal-istat mal-waqfien definittiv tal-
attivitajiet previsti taħt il-paragrafu 3.

Or. en
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Emenda 186
Esther de Lange

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Ir- rapport ta' bażi għandu jinkludi l-
informazzjoni meħtieġa biex jiġi 
determinat l-istat ta' kontaminazzjoni tal-
ħamrija u tal-ilma tal-pjan sabiex isir 
tqabbil kwantitattiv mal-istat mal-waqfien 
definittiv tal-attivitajiet previsti taħt il-
paragrafu 3.

Ir-rapport ta' bażi għandu jinkludi l-
informazzjoni meħtieġa biex jiġi 
determinat l-istat ta' kontaminazzjoni tal-
ħamrija u tal-ilma tal-pjan sabiex isir 
tqabbil mal-istat mal-waqfien definittiv tal-
attivitajiet previsti taħt il-paragrafu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolamentazzjoni doppja għandha tkun evitata, billi l-protezzjoni tal-ħamrija hija 
rregolamentata f'livell nazzjonali.

Emenda 187
Mairead McGuinness

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Ir- rapport ta' bażi għandu jinkludi l-
informazzjoni meħtieġa biex jiġi 
determinat l-istat ta' kontaminazzjoni tal-
ħamrija u tal-ilma tal-pjan sabiex isir 
tqabbil kwantitattiv mal-istat mal-waqfien 
definittiv tal-attivitajiet previsti taħt il-
paragrafu 3.

Ir-rapport ta' bażi għandu jinkludi l-
informazzjoni meħtieġa biex jiġi 
determinat l-istat ta' kontaminazzjoni tal-
ħamrija u tal-ilma tal-pjan sabiex isir 
tqabbil mal-istat mal-waqfien definittiv tal-
attivitajiet previsti taħt il-paragrafu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-burokrazija involuta fil-kitba ta' rapport dwar il-kundizzjoni tal-ħamrija toħloq ammont 
kbir ta' xogħol amministrattiv u spejjeż għoljin ħafna kemm għall-bdiewa kif ukoll għall-
awtoritajiet nazzjonali. Huwa previst li r-rapport għandu jiżgura l-protezzjoni tal-ilma u tal-
ħamrija. Madankollu dan huwa diġà rregolamentat f'livell Ewropew u l-protezzjoni tal-
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ħamrija hija rregolamentata f'livell nazzjonali. Ir-regolamentazzjoni doppja għandha tkun 
evitata f'dan il-każ. Il-kelma 'kwantitattiv' għandha titneħħa. 

Emenda 188
Catherine Soullie

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Ir- rapport ta' bażi għandu jinkludi l-
informazzjoni meħtieġa biex jiġi 
determinat l-istat ta' kontaminazzjoni tal-
ħamrija u tal-ilma tal-pjan sabiex isir 
tqabbil kwantitattiv mal-istat mal-waqfien 
definittiv tal-attivitajiet previsti taħt il-
paragrafu 3.

Ir-rapport ta' bażi għandu jinkludi l-
informazzjoni meħtieġa biex jiġi 
determinat l-istat ta' kontaminazzjoni tal-
ħamrija u tal-ilma tal-pjan sabiex isir 
tqabbil mal-istat mal-waqfien definittiv tal-
attivitajiet previsti taħt il-paragrafu 3.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Meta jitqiesu t-tekniki disponibbli, ir-rapport ta' bażi ma jeħtieġx b'mod sistematiku tqabbil 
kwantitattiv għal kull komponent tal-ħamrija u l-ilma tal-pjan, u analiżi kwalitattiva tista' 
tkun biżżejjed.

Emenda 189
Marianne Thyssen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

F'każijiet fejn dispożizzjonijiet rigward il-
protezzjoni tal-ilma u tal-ħamrija diġà 
jkunu qed jiġu implimentati f'livell 
nazzjonali, l-Istati Membri m'għandhomx 
jobbligaw lill-operatur ifassal rapport ta' 
bażi.

Or. en
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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.

Emenda 190
Christa Klaß

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

F'każijiet fejn dispożizzjonijiet rigward il-
protezzjoni tal-ilma u tal-ħamrija diġà 
jkunu qed jiġu implimentati f'livell 
nazzjonali, l-Istati Membri m'għandhomx 
ifasslu rapport ta' bażi.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabilitajiet addizzjonali burokratiċi, amministrattivi u ta' monitoraġġ m'għandhomx 
rabta mal-valur intiż maħsub għall-protezzjoni ambjentali jew mal-għan tat-tnaqqis tal-
ammont ta' burokrazija fid-Direttiva IPPC kollha. Ir-regolamentazzjoni doppja għandha tkun 
evitata f'dan il-każ. Ir-rekwiżiti għall-protezzjoni tal-ilma, f'kull każ, huma regolamentati 
f'livell Ewropew, u l-protezzjoni tal-ħamrija hija rregolamentata f'livell nazzjonali abbażi tal-
prinċipju tas-sussidjarjetà. 

Emenda 191
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet, l- 3. Mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet, l-
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operatur għandu jivvaluta l-istat tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-
pjan minn sustanzi perikolużi rilevanti 
użati, prodotti jew rilaxxati mill-
installazzjoni . Meta l-installazzjoni tkun 
ikkawżat tniġġis sinifikattiv tal-ħamrija u 
tal-ilma tal-pjan permezz ta' sustanzi 
perikolużi rilevanti meta mqabbel mal-
qagħda stabbilita fir-rapport ta' bażi 
msemmi fil-paragrafu 2, l-operatur għandu 
jieħu l-miżuri meħtieġa biex dak it-tniġġis 
jiġi indirizzat biex b'hekk is-sit imur lura 
għal dak l-istat. Għal dak il-għan, tista' 
titqies il-fattibbiltà teknika ta' miżuri bħal 
dawn.

operatur għandu jinforma lill-awtorità 
kompetenti u jivvaluta l-istat tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-
pjan minn sustanzi perikolużi rilevanti 
użati, prodotti jew rilaxxati mill-
installazzjoni . Meta l-installazzjoni tkun 
ikkawżat tniġġis tal-ħamrija u tal-ilma tal-
pjan permezz ta' sustanzi perikolużi 
rilevanti meta mqabbel mal-qagħda 
stabbilita fir-rapport ta' bażi msemmi fil-
paragrafu 2, l-operatur għandu jieħu l-
miżuri meħtieġa biex dak it-tniġġis jiġi 
indirizzat biex b'hekk is-sit imur lura għal 
dak l-istat. L-Istati Membri jistgħu jitolbu 
lill-operatur li jġib is-sit fi stat li jwassal 
għal aktar titjib tal-kwalità tal-ħamrija u 
tal-ilma tal-pjan meta mqabbel mal-istat 
stabbilit fir-rapport ta' bażi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda tat-test il-ġdid imdaħħal mill-Kunsill. Ir-rimedju m'għandux ikun imsejjes fuq 'użu 
futur approvat', billi tali użu futur approvat rarament iseħħ fir-realtà meta installazzjoni 
ttemm l-attivitajiet tagħha. L-Istati Membri li għandhom leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-
protezzjoni tal-ħamrija għandhom jitħallew jagħmlu progress.

Emenda 192
Catherine Soullie

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet, l-
operatur għandu jivvaluta l-istat tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-
pjan minn sustanzi perikolużi rilevanti 
użati, prodotti jew rilaxxati mill-
installazzjoni . Meta l-installazzjoni tkun 
ikkawżat tniġġis sinifikattiv tal-ħamrija u 
tal-ilma tal-pjan permezz ta' sustanzi 
perikolużi rilevanti meta mqabbel mal-
qagħda stabbilita fir-rapport ta' bażi 

3. Mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet, l-
operatur għandu jivvaluta l-istat tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-
pjan minn sustanzi perikolużi rilevanti 
użati, prodotti jew rilaxxati mill-
installazzjoni . Meta l-installazzjoni tkun 
ikkawżat tniġġis sinifikattiv tal-ħamrija u 
tal-ilma tal-pjan permezz ta' sustanzi 
perikolużi rilevanti meta mqabbel mal-
qagħda stabbilita fir-rapport ta' bażi 
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msemmi fil-paragrafu 2, l-operatur għandu 
jieħu l-miżuri meħtieġa biex dak it-tniġġis 
jiġi indirizzat biex b'hekk is-sit imur lura 
għal dak l-istat. Għal dak il-għan, tista' 
titqies il-fattibbiltà teknika ta' miżuri bħal 
dawn.

msemmi fil-paragrafu 2, l-operatur għandu 
jieħu l-miżuri meħtieġa biex dak it-tniġġis 
jiġi indirizzat biex b'hekk is-sit imur lura 
għal stat li jkun kompatibbli mal-użu 
attwali jew futur tiegħu approvat mill-
awtorità kompetenti meta tat l-
awtorizzazzjoni inizjali tagħha , filwaqt li 
jitqiesu r-riskji għall-ambjent u s-saħħa 
tal-bniedem. Għal dak il-għan, tista' titqies 
il-fattibbiltà ekonomika u teknika ta' 
miżuri bħal dawn.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li wieħed jinnota f'dan il-paragrafu li s-sit għandu jerġa' jinġieb fi stat li 
jikkorrispondi għall-użu futur approvat jew attwali tiegħu, filwaqt li jitqiesu r-riskji għall-
ambjent u s-saħħa tal-bniedem. 

Emenda 193
Oreste Rossi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet, l-
operatur għandu jivvaluta l-istat tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-
pjan minn sustanzi perikolużi rilevanti 
użati, prodotti jew rilaxxati mill-
installazzjoni . Meta l-installazzjoni tkun 
ikkawżat tniġġis sinifikattiv tal-ħamrija u 
tal-ilma tal-pjan permezz ta' sustanzi 
perikolużi rilevanti meta mqabbel mal-
qagħda stabbilita fir-rapport ta' bażi 
msemmi fil-paragrafu 2, l-operatur għandu 
jieħu l-miżuri meħtieġa biex dak it-tniġġis 
jiġi indirizzat biex b'hekk is-sit imur lura 
għal dak l-istat. Għal dak il-għan, tista' 
titqies il-fattibbiltà teknika ta' miżuri bħal 
dawn.

3. Mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet, l-
operatur għandu jivvaluta l-istat tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-
pjan minn sustanzi perikolużi rilevanti 
użati, prodotti jew rilaxxati mill-
installazzjoni u għandu jfassal analiżi tar-
riskji. Meta, abbażi ta' dik l-analiżi tar-
riskji, ikun stabbilit li l-installazzjoni tkun 
ikkawżat tniġġis sinifikattiv tal-ħamrija u 
tal-ilma tal-pjan permezz ta' sustanzi 
perikolużi, l-operatur għandu jieħu l-miżuri 
meħtieġa biex dak it-tniġġis jiġi indirizzat 
biex b'hekk is-sit imur lura għal dak l-istat. 
Għal dak il-għan, tista' titqies il-fattibbiltà 
teknika ta' miżuri bħal dawn.

Or. xm



PE439.995v01-00 20/82 AM\810289MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Kull azzjoni għandha tkun imsejsa fuq analiżi tar-riskji u tintegra l-użu futur tal-art tas-sit.

Emenda 194
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet, l-
operatur għandu jivvaluta l-istat tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-
pjan minn sustanzi perikolużi rilevanti 
użati, prodotti jew rilaxxati mill-
installazzjoni . Meta l-installazzjoni tkun 
ikkawżat tniġġis sinifikattiv tal-ħamrija u 
tal-ilma tal-pjan permezz ta' sustanzi 
perikolużi rilevanti meta mqabbel mal-
qagħda stabbilita fir-rapport ta' bażi 
msemmi fil-paragrafu 2, l-operatur għandu 
jieħu l-miżuri meħtieġa biex dak it-tniġġis 
jiġi indirizzat biex b'hekk is-sit imur lura 
għal dak l-istat. Għal dak il-għan, tista' 
titqies il-fattibbiltà teknika ta' miżuri bħal 
dawn.

3. Mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet, l-
operatur għandu jivvaluta l-istat tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-
pjan minn sustanzi perikolużi rilevanti 
użati, prodotti jew rilaxxati mill-
installazzjoni . Meta l-installazzjoni tkun 
ikkawżat tniġġis tal-ħamrija u tal-ilma tal-
pjan permezz ta' sustanzi perikolużi 
rilevanti meta mqabbel mal-qagħda 
stabbilita fir-rapport ta' bażi msemmi fil-
paragrafu 2, l-operatur għandu jieħu l-
miżuri meħtieġa biex dak it-tniġġis jiġi 
indirizzat biex b'hekk is-sit imur lura għal 
dak l-istat. Għal dak il-għan, tista' titqies il-
fattibbiltà teknika ta' miżuri bħal dawn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Test ta' emenda mdaħħal mill-Kunsill.

Emenda 195
Theodoros Skylakakis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet, l-
operatur għandu jivvaluta l-istat tal-

3. Mal-waqfien definittiv tal-attivitajiet, l-
operatur għandu jivvaluta l-istat tal-
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kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-
pjan minn sustanzi perikolużi rilevanti 
użati, prodotti jew rilaxxati mill-
installazzjoni . Meta l-installazzjoni tkun 
ikkawżat tniġġis sinifikattiv tal-ħamrija u 
tal-ilma tal-pjan permezz ta' sustanzi 
perikolużi rilevanti meta mqabbel mal-
qagħda stabbilita fir-rapport ta' bażi 
msemmi fil-paragrafu 2, l-operatur għandu 
jieħu l-miżuri meħtieġa biex dak it-tniġġis 
jiġi indirizzat biex b'hekk is-sit imur lura 
għal dak l-istat. Għal dak il-għan, tista' 
titqies il-fattibbiltà teknika ta' miżuri bħal 
dawn. 

kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-
pjan minn sustanzi perikolużi rilevanti 
użati, prodotti jew rilaxxati mill-
installazzjoni . Meta l-installazzjoni tkun 
ikkawżat tniġġis sinifikattiv tal-ħamrija u 
tal-ilma tal-pjan permezz ta' sustanzi 
perikolużi rilevanti meta mqabbel mal-
qagħda stabbilita fir-rapport ta' bażi 
msemmi fil-paragrafu 2, l-operatur għandu 
jieħu l-miżuri meħtieġa biex dak it-tniġġis 
jiġi indirizzat biex b'hekk is-sit imur lura 
għal dak l-istat. Għal dak il-għan, tista' 
titqies il-fattibbiltà teknika u ekonomika ta' 
miżuri bħal dawn. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li titqies il-fattibilità ekonomika. Meta tittieħed id-deċiżjoni dwar l-għażliet ta' 
rimedju, għandu jittieħed approċċ ibbażat fuq ir-riskji li jagħżel għażliet ta' rimedju li jkunu 
teknikament fattibbli u ma jwasslux għal spiża għolja b'mod sproporzjonat meta mqabbla 
mal-benefiċċju ambjentali.

Emenda 196
Marianne Thyssen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

F'każijiet fejn dispożizzjonijiet rigward il-
protezzjoni tal-ilma u tal-ħamrija diġà 
jkunu qed jiġu implimentati f'livell 
nazzjonali, l-Istati Membri m'għandhomx 
jobbligaw lill-operatur jivvaluta l-istat ta' 
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma 
tal-pjan b'sustanzi perikolużi rilevanti 
użati, prodotti jew merħija mill-
installazzjoni.

Or. en
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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.

Emenda 197
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-ewwel 
subparagrafu, mal-waqfien definittiv tal-
attivitajiet, u fejn il-kontaminazzjoni tal-
ħamrija u l-ilma tal-pjan fuq is-sit ikun ta' 
riskju sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem 
jew għall-ambjent bħala riżultat tal-
attivitajiet permessi mill-operatur qabel 
mal-permess għall-installazzjoni jiġi 
aġġornat għall-ewwel darba wara ...* u 
b'kont meħud tal-kondizzjonijiet tas-sit tal-
installazzjoni stabbiliti f'konformità mal-
punt (d) tal-Artikolu 12(1), l-operatur 
għandu jieħu l-azzjonijiet meħtieġa 
mmirati lejn it-tneħħija, il-kontroll, il-
konteniment jew it-tnaqqis ta' sustanzi 
perikolużi rilevanti, sabiex is-sit, b'kont 
meħud tal-użu attwali jew futur approvat 
tiegħu, ma jibqax ikun ta' riskju.

Mingħajr preġudizzju għall-ewwel 
subparagrafu, mal-waqfien definittiv tal-
attivitajiet, u fejn il-kontaminazzjoni tal-
ħamrija u l-ilma tal-pjan fuq is-sit ikun ta' 
riskju għas-saħħa tal-bniedem jew għall-
ambjent bħala riżultat tal-attivitajiet 
permessi mill-operatur qabel mal-permess 
għall-installazzjoni jiġi aġġornat għall-
ewwel darba wara ...* u b'kont meħud tal-
kondizzjonijiet tas-sit tal-installazzjoni 
stabbiliti f'konformità mal-punt (d) tal-
Artikolu 12(1), l-operatur għandu jieħu l-
azzjonijiet meħtieġa mmirati lejn it-
tneħħija, il-kontroll, il-konteniment jew it-
tnaqqis ta' sustanzi perikolużi rilevanti, tal-
anqas sal-punt tali li s-sit ma jibqax ikun 
ta' riskju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda tat-test il-ġdid imdaħħal mill-Kunsill. Ir-rimedju m'għandux ikun imsejjes fuq 'użu 
futur approvat', billi tali użu futur approvat rarament iseħħ fir-realtà meta installazzjoni 
ttemm l-attivitajiet tagħha. L-Istati Membri li għandhom leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-
protezzjoni tal-ħamrija għandhom jitħallew jagħmlu progress.
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Emenda 198
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-ewwel 
subparagrafu, mal-waqfien definittiv tal-
attivitajiet, u fejn il-kontaminazzjoni tal-
ħamrija u l-ilma tal-pjan fuq is-sit ikun ta' 
riskju sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem 
jew għall-ambjent bħala riżultat tal-
attivitajiet permessi mill-operatur qabel 
mal-permess għall-installazzjoni jiġi 
aġġornat għall-ewwel darba wara ...* u 
b'kont meħud tal-kondizzjonijiet tas-sit tal-
installazzjoni stabbiliti f'konformità mal-
punt (d) tal-Artikolu 12(1), l-operatur 
għandu jieħu l-azzjonijiet meħtieġa 
mmirati lejn it-tneħħija, il-kontroll, il-
konteniment jew it-tnaqqis ta' sustanzi 
perikolużi rilevanti, sabiex is-sit, b'kont 
meħud tal-użu attwali jew futur approvat 
tiegħu, ma jibqax ikun ta' riskju.

Mingħajr preġudizzju għall-ewwel 
subparagrafu, mal-waqfien definittiv tal-
attivitajiet, u fejn il-kontaminazzjoni tal-
ħamrija u l-ilma tal-pjan fuq is-sit ikun ta' 
riskju għas-saħħa tal-bniedem jew għall-
ambjent bħala riżultat tal-attivitajiet 
permessi mill-operatur qabel mal-permess 
għall-installazzjoni jiġi aġġornat għall-
ewwel darba wara ...* u b'kont meħud tal-
kondizzjonijiet tas-sit tal-installazzjoni 
stabbiliti f'konformità mal-punt (d) tal-
Artikolu 12(1), l-operatur għandu jieħu l-
azzjonijiet meħtieġa mmirati lejn it-
tneħħija, il-kontroll, il-konteniment jew it-
tnaqqis ta' sustanzi perikolużi rilevanti, 
sabiex is-sit ma jibqax ikun ta' riskju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Test ta' emenda mdaħħal mill-Kunsill.

Emenda 199
Catherine Soullie

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-ewwel 
subparagrafu, mal-waqfien definittiv tal-
attivitajiet, u fejn il-kontaminazzjoni tal-
ħamrija u l-ilma tal-pjan fuq is-sit ikun ta' 

Mingħajr preġudizzju għall-ewwel 
subparagrafu, mal-waqfien definittiv tal-
attivitajiet, u fejn il-kontaminazzjoni tal-
ħamrija u l-ilma tal-pjan fuq is-sit ikun ta' 
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riskju sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem 
jew għall-ambjent bħala riżultat tal-
attivitajiet permessi mill-operatur qabel 
mal-permess għall-installazzjoni jiġi 
aġġornat għall-ewwel darba wara u b'kont 
meħud tal-kondizzjonijiet tas-sit tal-
installazzjoni stabbiliti f'konformità mal-
punt (d) tal-Artikolu 12(1), l-operatur 
għandu jieħu l-azzjonijiet meħtieġa 
mmirati lejn it-tneħħija, il-kontroll, il-
konteniment jew it-tnaqqis ta' sustanzi 
perikolużi rilevanti, sabiex is-sit, b'kont 
meħud tal-użu attwali jew futur approvat
tiegħu, ma jibqax ikun ta' riskju.

riskju sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem 
jew għall-ambjent bħala riżultat tal-
attivitajiet permessi mill-operatur qabel 
mal-permess għall-installazzjoni jiġi 
aġġornat għall-ewwel darba wara u b'kont 
meħud tal-kondizzjonijiet tas-sit tal-
installazzjoni stabbiliti f'konformità mal-
punt (d) tal-Artikolu 12(1), l-operatur 
għandu jieħu l-azzjonijiet meħtieġa 
mmirati lejn it-tneħħija, il-kontroll, il-
konteniment jew it-tnaqqis ta' sustanzi 
perikolużi rilevanti, sabiex is-sit, b'kont 
meħud tal-użu attwali jew futur tiegħu 
approvat mill-awtorità kompetenti meta 
tat l-awtorizzazzjoni inizjali tagħha, ma
jibqax ikun ta' riskju.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li wieħed jinnota f'dan il-paragrafu li s-sit għandu jerġa' jinġieb fi stat li 
jikkorrispondi għall-użu futur approvat jew attwali tiegħu, filwaqt li jitqiesu r-riskji għall-
ambjent u s-saħħa tal-bniedem.

Emenda 200
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 22 – paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Meta l-operatur mhuwiex meħtieġ iħejji 
rapport ta' bażi msemmi fil-paragrafu 2, l-
operatur għandu, mal-waqfa definittiva tal-
attivitajiet, jieħu l-azzjonijiet meħtieġa 
mmirati lejn it-tneħħija, il-kontroll, il-
konteniment jew it-tnaqqis ta' sustanzi 
perikolużi rilevanti sabiex is-sit, b'kont 
meħud tal-użu attwali jew futur approvat 
tiegħu, ma jkomplix ikun ta' xi riskju 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew l-
ambjent minħabba l-kontaminazzjoni tal-
ħamrija jew tal-ilma tal-pjan bħala riżultat 
tal-attivitajiet permessi u b'kont meħud tal-
kondizzjonijiet tas-sit tal-installazzjoni 
stabbilit f'konformità mal-punt (d) tal-

4. Meta l-operatur mhuwiex meħtieġ iħejji 
rapport ta' bażi msemmi fil-paragrafu 2, l-
operatur għandu, mal-waqfa definittiva tal-
attivitajiet, jieħu l-azzjonijiet meħtieġa 
mmirati lejn it-tneħħija, il-kontroll, il-
konteniment jew it-tnaqqis ta' sustanzi 
perikolużi rilevanti, tal-anqas sal-punt li s-
sit ma jkomplix ikun ta' xi riskju għas-
saħħa tal-bniedem jew l-ambjent minħabba 
l-kontaminazzjoni tal-ħamrija jew tal-ilma 
tal-pjan bħala riżultat tal-attivitajiet 
permessi u b'kont meħud tal-
kondizzjonijiet tas-sit tal-installazzjoni 
stabbilit f'konformità mal-punt (d) tal-
Artikolu 12(1).
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Artikolu 12(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda tat-test il-ġdid imdaħħal mill-Kunsill. Ir-rimedju m'għandux ikun imsejjes fuq 'użu 
futur approvat', billi tali użu futur approvat rarament iseħħ fir-realtà meta installazzjoni 
ttemm l-attivitajiet tagħha. L-Istati Membri li għandhom leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-
protezzjoni tal-ħamrija għandhom jitħallew jagħmlu progress.

Emenda 201
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 22 – paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4.  Meta l-operatur mhuwiex meħtieġ iħejji 
rapport ta' bażi msemmi fil-paragrafu 2, l-
operatur għandu, mal-waqfa definittiva tal-
attivitajiet, jieħu l-azzjonijiet meħtieġa 
mmirati lejn it-tneħħija, il-kontroll, il-
konteniment jew it-tnaqqis ta' sustanzi 
perikolużi rilevanti sabiex is-sit, b'kont 
meħud tal-użu attwali jew futur approvat 
tiegħu, ma jkomplix ikun ta' xi riskju 
sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem jew l-
ambjent minħabba l-kontaminazzjoni tal-
ħamrija jew tal-ilma tal-pjan bħala riżultat 
tal-attivitajiet permessi u b'kont meħud tal-
kondizzjonijiet tas-sit tal-installazzjoni 
stabbilit f'konformità mal-punt (d) tal-
Artikolu 12(1).

4. Meta l-operatur mhuwiex meħtieġ iħejji 
rapport ta' bażi msemmi fil-paragrafu 2, l-
operatur għandu, mal-waqfa definittiva tal-
attivitajiet, jieħu l-azzjonijiet meħtieġa 
mmirati lejn it-tneħħija, il-kontroll, il-
konteniment jew it-tnaqqis ta' sustanzi 
perikolużi rilevanti sabiex is-sit ma 
jkomplix ikun ta' xi riskju sinifikanti għas-
saħħa tal-bniedem jew l-ambjent minħabba 
l-kontaminazzjoni tal-ħamrija jew tal-ilma 
tal-pjan bħala riżultat tal-attivitajiet 
permessi u b'kont meħud tal-
kondizzjonijiet tas-sit tal-installazzjoni 
stabbilit f'konformità mal-punt (d) tal-
Artikolu 12(1).

Or. en

(Test ta' emenda mdaħħal mill-Kunsill. (PE, l-ewwel qari, Artikolu 25 – paragrafu 4)
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Emenda 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 22 – pragrafu 4 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4a. Dan l-Artikolu għandu jkun 
interpretat skont il-prinċipji stabbiliti fl-
Artikolu 191(2) tat-TFUE. Barra minn 
hekk l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-pubbliku ġenerali jkun infurmat kif 
xieraq filwaqt li jittieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jitwettaq il-kontenut tiegħu.

Or. en

Emenda 203
Christa Klaß

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-perijodu bejn żewġ żjarat fuq is-siti 
għandu jkun ibbażat fuq stima sistematika 
tar-riskji ambjentali tal-installazzjonijiet 
ikkonċernati u m'għandux jaqbeż is-sena 
għall-installazzjonijiet tal-ogħla riskju u 
tliet snin għall-installazzjonijiet tal-anqas 
riskju.

Il-perijodu bejn żewġ żjarat fuq is-siti 
għandu jkun ibbażat fuq stima sistematika 
tar-riskji ambjentali tal-installazzjonijiet 
ikkonċernati u m'għandux jaqbeż is-sena 
għall-installazzjonijiet tal-ogħla riskju u 
għaxar snin għall-installazzjonijiet tal-
anqas riskju.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

L-Artikoli 7 u 8 diġà jistipulaw li l-operatur ta' installazzjoni jrid jinforma lill-awtorità dwar 
il-konformità mal-kondizzjonijiet għal permess, kif ukoll dwar inċidenti u ksur tal-
kondizzjonijiet għal permess, sabiex l-awtoritajiet dejjem ikollhom l-informazzjoni rilevanti 
kollha għad-dispożizzjoni tagħhom. Spezzjonijiet addizzjonali joħolqu biss burokrazija u 
spejjeż żejda għall-awtoritajiet nazzjonali u għall-bdiewa. Perjodu ta' żmien ta' għaxar snin 
bejn spezzjoni u oħra huwa għalhekk biżżejjed għal installazzjonijiet li jkollhom l-anqas 
riskji.



AM\810289MT.doc 27/82 PE439.995v01-00

MT

Emenda 204
Esther de Lange

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-perijodu bejn żewġ żjarat fuq is-siti 
għandu jkun ibbażat fuq stima sistematika 
tar-riskji ambjentali tal-installazzjonijiet 
ikkonċernati u m'għandux jaqbeż is-sena 
għall-installazzjonijiet tal-ogħla riskju u 
tliet snin għall-installazzjonijiet tal-anqas 
riskju.

Il-perijodu bejn żewġ żjarat fuq is-siti, jew 
metodi ekwivalenti ta' spezzjoni, għandu 
jkun ibbażat fuq stima sistematika tar-riskji 
ambjentali tal-installazzjonijiet 
ikkonċernati u m'għandux jaqbeż is-sena 
għall-installazzjonijiet tal-ogħla riskju u 
ħames snin għall-installazzjonijiet tal-
anqas riskju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Metodi ġodda ta' spezzjoni, bħall-monitoraġġ elettroniku bl-użu ta' teknoloġija informatika 
moderna, qed jintużaw dejjem aktar u jistgħu jkunu alternattiva tajba għal żjarat ta' 
spezzjoni, u dan jista' jnaqqas il-piż amministrattiv. 

Emenda 205
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-perijodu bejn żewġ żjarat fuq is-siti 
għandu jkun ibbażat fuq stima sistematika 
tar-riskji ambjentali tal-installazzjonijiet 
ikkonċernati u m'għandux jaqbeż is-sena 
għall-installazzjonijiet tal-ogħla riskju u 
tliet snin għall-installazzjonijiet tal-anqas 
riskju.

Il-perijodu bejn żewġ żjarat fuq is-siti 
għandu jkun ibbażat fuq stima sistematika 
tar-riskji ambjentali tal-installazzjonijiet 
ikkonċernati u m'għandux jaqbeż is-sena 
għall-installazzjonijiet tal-ogħla riskju u 
ħames snin għall-installazzjonijiet tal-
anqas riskju.

Or. en
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Emenda 206
Mairead McGuinness

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-perijodu bejn żewġ żjarat fuq is-siti 
għandu jkun ibbażat fuq stima sistematika 
tar-riskji ambjentali tal-installazzjonijiet 
ikkonċernati u m'għandux jaqbeż is-sena 
għall-installazzjonijiet tal-ogħla riskju u 
tliet snin għall-installazzjonijiet tal-anqas 
riskju.

Il-perijodu bejn żewġ żjarat fuq is-siti 
għandu jkun ibbażat fuq stima sistematika 
tar-riskji ambjentali tal-installazzjonijiet 
ikkonċernati u m'għandux jaqbeż is-sena 
għall-installazzjonijiet tal-ogħla riskju u 
ħames snin għall-installazzjonijiet tal-
anqas riskju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-frekwenza tal-ispezzjonijiet, li tiddependi mir-riskju u tieħu s-sura ta' żjarat fis-siti, hija 
sproporzjonata għan-negozji tal-farms. Il-proposta eżistenti tiddikjara li l-operatur irid jikteb 
rapport dwar il-konformità tiegħu mal-leġiżlazzjoni marbuta mal-proċeduri ta' 
awtorizzazzjoni u jrid jirrapporta kull vjolazzjoni minnufih. Għalhekk l-awtoritajiet dejjem 
ikollhom l-informazzjoni rilevanti kollha għad-dispożizzjoni tagħhom. L-ispezzjonijiet kull 
ħames snin huma biżżejjed għal installazzjonijiet b'riskji baxxi. Valutazzjonijiet tar-riskji 
għandhom jirrikonoxxu skemi li jwettqu kontrolli jew spezzjonijiet regolari bħal skemi ta' 
assigurazzjoni tal-farms.

Emenda 207
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Meta jwettqu spezzjoni mhux ta’ rutina, l-
awtoritajiet kompetenti jistgħu jitolbu lill-
operaturi biex jipprovdu informazzjoni 
sabiex jinvestigaw il-kontenut ta’ 
aċċident, inċident, jew l-okkorrenza ta’ 
nuqqas ta’ konformità, li tinkludi l-
istatistika dwar is-saħħa.

Or. en
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Emenda 208
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt c

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) il-parteċipazzjoni fl-iskema 
Komunitarja għall-immaniġġar tal-ambjent 
u verifika (EMAS)

(c) il-parteċipazzjoni tal-operatur fl-
iskema tal-Unjoni għall-immaniġġar tal-
ambjent u verifika (EMAS) jew l-
implimentazzjoni ta’ sistemi ekwivalenti 
ta’ eko-immaniġġar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistema ta' mmaniġġar ambjentali tista' tkun ta' għajnuna fir-rimedjazzjoni tas-siti u l-
kontroll tas-sustanzi li jniġġsu. Madankollu, l-Iskema Komunitarja għall-Immaniġġar tal-
Ambjent u l-Verifika (EMAS) mhijiex l-unika sistema ambjentali li teżisti. Sistemi simili ta' 
mmaniġġar ambjentali, bħall-ISO, għandhom ikunu jistgħu wkoll jiffaċilitaw l-
implimentazzjoni tad-Direttiva.

Emenda 209
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt c

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) il-parteċipazzjoni fl-iskema 
Komunitarja għall-immaniġġar tal-ambjent 
u verifika (EMAS)

(c) il-parteċipazzjoni fl-iskema 
Komunitarja għall-immaniġġar tal-ambjent 
u verifika (EMAS) jew f'sistemi oħra ta' 
konformità akkreditati mill-industrija li 
jwettqu kontrolli jew spezzjonijiet regolari.

Or. en
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Emenda 210
Mairead McGuinness

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt c

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) il-parteċipazzjoni fl-iskema 
Komunitarja għall-immaniġġar tal-ambjent 
u verifika (EMAS)

(c) il-parteċipazzjoni fl-iskema 
Komunitarja għall-immaniġġar tal-ambjent 
u verifika (EMAS) jew f'sistemi oħra ta' 
konformità akkreditati mill-industrija li 
jwettqu kontrolli jew spezzjonijiet regolari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-frekwenza tal-ispezzjonijiet, li tiddependi mir-riskju u tieħu s-sura ta' żjarat fis-siti, hija 
sproporzjonata għan-negozji tal-farms. Il-proposta eżistenti tiddikjara li l-operatur irid jikteb 
rapport dwar il-konformità tiegħu mal-leġiżlazzjoni marbuta mal-proċeduri ta' 
awtorizzazzjoni u jrid jirrapporta kull vjolazzjoni minnufih. Għalhekk l-awtoritajiet dejjem 
ikollhom l-informazzjoni rilevanti kollha għad-dispożizzjoni tagħhom. L-ispezzjonijiet kull 
ħames snin huma biżżejjed għal installazzjonijiet b'riskji baxxi. Valutazzjonijiet tar-riskji 
għandhom jirrikonoxxu skemi li jwettqu kontrolli jew spezzjonijiet regolari bħal skemi ta' 
assigurazzjoni tal-farms.

Emenda 211
Theodoros Skylakakis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt c

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) il-parteċipazzjoni fl-iskema 
Komunitarja għall-immaniġġar tal-ambjent 
u verifika (EMAS)

(c) il-parteċipazzjoni fl-iskema 
Komunitarja għall-immaniġġar tal-ambjent 
u verifika (EMAS) jew f'sistema oħra 
ekwivalenti standardizzata ta' eko-
immaniġġar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-industriji Ewropej is-sistema globali ta' eko-immaniġġar ISO 14001 tintuża ħafna. 
Għalhekk huwa importanti li fil-leġiżlazzjoni jkunu jistgħu jintużaw ukoll sistemi oħra 
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standardizzati ta' eko-immaniġġar li jkunu ekwivalenti għall-EMAS.

Emenda 212
Christofer Fjellner

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt c

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) il-parteċipazzjoni fl-iskema 
Komunitarja għall-immaniġġar tal-ambjent 
u verifika (EMAS)

(c) il-parteċipazzjoni fl-iskema tal-Unjoni
għall-immaniġġar tal-ambjent u verifika 
(EMAS) jew f'sistema ekwivalenti 
standardizzata ta' eko-immaniġġar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kunsill jipproponi li l-frekwenza tal-ispezzjonijiet li jsiru mill-awtoritajiet, fost affarijiet 
oħra, għandha tqis il-parteċipazzjoni tal-installazzjonijiet fl-Iskema Komunitarja għall-
Immaniġġar tal-Ambjent u Verifika (EMAS).  Madankollu, f'diversi pajjiżi, skemi oħra ta' eko-
immaniġġar, bħall-ISO 14001, jintużaw aktar. Il-parteċipazzjoni f'tali sistemi ta' eko-
immaniġġar għandha titqies bl-istess mod.

Emenda 213
Richard Seeber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt c

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) il-parteċipazzjoni fl-iskema 
Komunitarja għall-immaniġġar tal-ambjent 
u verifika (EMAS)

(c) il-parteċipazzjoni fl-iskema tal-Unjoni
għall-immaniġġar tal-ambjent u verifika 
(EMAS) jew fl-ISO 14001.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-EMAS, l-applikazzjoni ta' sistema ta' mmaniġġar konformi mal-ISO 14001 mill-
operaturi għandha titqies ukoll meta jitfasslu l-pjanijiet tal-ispezzjonijiet. L-għan ta' din l-
Emenda huwa li jinstab kompromess bejn il-Pożizzjoni u l-Emenda 44 tal-ewwel qari tal-
Parlament. 
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Emenda 214
Marianne Thyssen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 23 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-abbozz ta' rapport għandu jintbagħat lill-
operatur ikkonċernat u r-rapport finali 
għandu jsir pubblikament disponibbli skont 
id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 
2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif 
ambjentali fi tliet xhur wara li ssir iż-żjara 
fuq il-post.

L-abbozz ta' rapport għandu jintbagħat lill-
operatur ikkonċernat fi żmien xahrejn 
wara li tkun saret iż-żjara fis-sit u r-
rapport finali għandu, tliet xhur wara ż-
żjara fis-sit, isir pubblikament disponibbli 
skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2003/4/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 
ta' Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku 
għat-tagħrif ambjentali.

Or. en

Justification

Directive 2003/4 on public access to environmental information requires public authorities to 
make available environmental information held by them to any applicant at his request (Art.3 
- passive dissemination).In addition, Art.7 requires public authorities to progressively 
disseminate actively and systematically at least some kind of environmental information 
specified in its paragraph 2. Since environmental inspection reports are not included in the 
list set in Art.7 para 2 for which active dissemination is required and considering that IED 
shouldn't go beyond the requirements of Directive 2003/4, a reference to the general regime 
of passive dissemination (Art.3) without any reference to the internet would be needed.

Emenda 215
Jo Leinen, Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(ca) l-għoti ta' deroga skont l-Artikolu 
15(4).

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-possibilità li jingħataw derogi mill-BAT hija ta' importanza tali li l-pubbliku għandu jieħu 
sehem fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet skont ir-rekwiżiti tal-Konvenzjoni ta' Aarhus. 

Emenda 216
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 24 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Meta tkun ittieħdet deċiżjoni dwar il-
ħruġ, il-konsiderazzjoni mill-ġdid jew l-
aġġornament ta' permess, l-awtorità 
kompetenti għandha tagħmel disponibbli 
lill-pubbliku, inkluż permezz tal-internet 
fir-rigward tal-punti (a) u (b), i l-
informazzjoni li ġejja:

2. Meta tkun ittieħdet deċiżjoni dwar il-
ħruġ, il-konsiderazzjoni mill-ġdid jew l-
aġġornament ta' permess, l-awtorità 
kompetenti għandha tagħmel disponibbli 
lill-pubbliku, inkluż permezz tal-internet 
fir-rigward tal-punti (a) sa (f) u l-
paragrafu 3, l-informazzjoni li ġejja:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dħul mill-ġdid parzjali tal-Emenda 54 tal-ewwel qari.
Sabiex din l-informazzjoni ssir pubblika għandha tkun disponibbli permezz tal-internet.

Emenda 217
Sirpa Pietikäinen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 24 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Meta tkun ittieħdet deċiżjoni dwar il-
ħruġ, il-konsiderazzjoni mill-ġdid jew l-
aġġornament ta' permess, l-awtorità 
kompetenti għandha tagħmel disponibbli 
lill-pubbliku, inkluż permezz tal-internet 
fir-rigward tal-punti (a) u (b), i l-
informazzjoni li ġejja:

2. Meta tkun ittieħdet deċiżjoni dwar il-
ħruġ, il-konsiderazzjoni mill-ġdid jew l-
aġġornament ta' permess, l-awtorità 
kompetenti għandha tagħmel disponibbli 
lill-pubbliku, inkluż permezz tal-internet 
fir-rigward tal-punti (a) sa (f) u l-
paragrafu 3, l-informazzjoni li ġejja:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqiesu l-obbligi tal-Konvenzjoni ta' Aarhus u l-pożizzjoni tal-PE dwar it-titjib tat-
trasparenza, l-informazzjoni li għandha ssir disponibbli onlajn m'għandhiex tkun limitata 
għal dik imsemmija fil-punti (a) u (b). Għaċ-ċittadini, l-aċċess onlajn għad-dokumenti huwa 
vitali, billi normalment ma jkollhomx aċċess faċli għal reġistri lokali u l-perjodi ta' 
konsultazzjoni huma limitati mil-leġiżlazzjoni. Bl-istess mod, bla aċċess onlajn, iċ-ċittadini li 
jaħdmu fil-ħinijiet normali ta' xogħol ma jkunux jistgħu jikkonsultaw ir-reġistri pubbliċi, li 
normalment ikunu limitati għal dawk is-sigħat.

Emenda 218
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 24 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Meta tkun ittieħdet deċiżjoni dwar il-
ħruġ, il-konsiderazzjoni mill-ġdid jew l-
aġġornament ta' permess, l-awtorità 
kompetenti għandha tagħmel disponibbli 
lill-pubbliku, inkluż permezz tal-internet 
fir-rigward tal-punti (a) u (b), i l-
informazzjoni li ġejja:

2. Meta tkun ittieħdet deċiżjoni dwar il-
ħruġ, il-konsiderazzjoni mill-ġdid jew l-
aġġornament ta' permess, l-awtorità 
kompetenti għandha tagħmel disponibbli 
lill-pubbliku, inkluż permezz tal-internet 
fir-rigward tal-punti (a), (b) u (f), l-
informazzjoni li ġejja:

Or. en

(Dħul mill-ġdid tal-Emenda 54 tal-ewwel qari tal-PE.) (PE, l-ewwel qari, Artikolu 25 –
paragrafu 4)

Emenda 219
Elisabetta Gardini

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 28 - paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Dan il-Kapitolu għandu japplika għall-
impjanti ta' kombustjoni , li l-kapaċità 
termali kklassifikata totali tagħhom hija 
ugwali għal, jew ikbar minn, 50 MW, 
irrispettivament mit-tip ta' karburant użat. 

Dan il-Kapitolu għandu japplika għall-
impjanti ta' kombustjoni, li l-kapaċità 
termali effettiva totali tagħhom hija ikbar 
minn 50 MW, irrispettivament mit-tip ta' 
karburant użat.
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Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-faċilitajiet tal-kura tas-saħħa u l-installazzjonijiet ta' emerġenza, li normalment ikollhom 
kapaċità supplementari ta' 30-50% minbarra l-enerġija li fil-fatt tintuża, għandhom ikunu 
esklużi mill-ambitu ta' dawn id-dispożizzjonijiet.

Emenda 220
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 28 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Dan il-Kapitolu għandu japplika għall-
impjanti ta' kombustjoni , li l-kapaċità 
termali kklassifikata totali tagħhom hija 
ugwali għal, jew ikbar minn, 50 MW, 
irrispettivament mit-tip ta' karburant użat.

Dan il-Kapitolu għandu japplika għall-
impjanti ta' kombustjoni, li l-kapaċità 
termali kklassifikata totali tagħhom hija 
ugwali għal, jew ikbar minn, 20 MW, 
irrispettivament mit-tip ta' karburant użat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iddaħħal mill-ġdid il-limitu minimu ta' 20MW kif propost mill-Kummissjoni. Jekk tkun 
adottata, din l-Emenda għandha tapplika fit-test kollu. Skont l-istudju tal-impatt tal-
Kummissjoni, it-tnaqqis tal-limitu minimu tal-kapaċità għal 20MW jolqot l-akbar 
emissjonijiet u jikseb tnaqqis effikaċi f'sens ta' nfiq tas-sustanzi ewlenin li jniġġsu. Il-
benefiċċji stmati għas-saħħa marbuta ma' dan ivarjaw minn biljun għal 2.6 biljun euro 
(minbarra l-benefiċċji ambjentali).

Emenda 221
Elisabetta Gardini

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-permessi kollha għal installazzjonijiet li 
jinkludu impjanti ta' kombustjoni li kienu 
ngħataw eżenzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 
4(4) tad-Direttiva 2001/80/KE u li 

Il-permessi kollha għal installazzjonijiet li 
jinkludu impjanti ta' kombustjoni li kienu 
ngħataw eżenzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 
4(4) tad-Direttiva 2001/80/KE u li 



PE439.995v01-00 36/82 AM\810289MT.doc

MT

jitħaddmu wara l-1 ta' Jannar 2016, 
għandhom jinkludu kondizzjonijiet li 
jiżguraw li l-emissjonijiet fl-arja minn 
dawn l-impjanti ma jaqbżux il-valuri limitu 
tal-emissjonijiet stabbiliti fil-Parti 2 tal-
Anness V.

jitħaddmu wara l-1 ta' Jannar 2016, 
għandhom jinkludu kondizzjonijiet li 
jiżguraw li l-emissjonijiet fl-arja minn 
dawn l-impjanti ma jaqbżux il-valuri limitu 
tal-emissjonijiet stabbiliti fil-Parti 1 tal-
Anness V.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Minħabba li dawn huma impjanti eżistenti, il-valuri limitu tal-emissjonijiet applikabbli huma 
dawk għal impjanti eżistenti (Anness V, parti 1), mhux għal impjanti ġodda (Anness V, parti 
2).

Emenda 222
Inés Ayala Sender

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a -1c (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-impjanti tal-kombustjoni inklużi fil-
pjanijiet tal-emissjonijiet nazzjonali fl-
Istati Membri li ġew stabbiliti legalment 
skont l-Artikolu 4(6) tad-Direttiva 
2001/80/KE, mill-2016, jistgħu jibqgħu 
japplikaw dak il-pjan biex inaqqsu l-livelli 
annwali totali tagħhom ta' emissjonijiet, 
tnaqqis li għandu jinkiseb bl-
applikazzjoni tal-valuri limitu tal-
emissjonijiet stabbiliti fil-Parti 1 tal-
Anness V.
L-impjanti tal-kombustjoni koperti b'dak 
il-pjan jistgħu jiġu eżentati mill-
konformità mal-valuri limitu tal-
emissjonijiet imsemmijin fil-Parti 1 tal-
Anness V jew, fejn applikabbli, mar-rati 
tat-tneħħija tal-kubrit imsemmijin fl-
Artikolu 31.
Il-valuri limitu tal-emissjonijiet għad-
diossidu tal-kubrit, l-ossidi tan-nitroġenu 
u t-trab stabbiliti fil-permess għall-
impjant tal-kombustjoni applikabbli fil-31 
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ta' Diċembru 2015, b'mod partikulari 
skont ir-rekwiżiti tad-Direttivi 2001/80/KE 
u 2008/1/KE, għandhom mill-inqas 
jinżammu.

Or. en

Emenda 223
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 30 – paragrafu 7

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

7. Meta impjant tal-kombustjoni jkun estiż, 
il-valuri limitu tal-emissjonijiet speċifikati 
fil-parti 2 ta'l-Anness V għandhom 
japplikaw għall-parti estiża tal-impjant 
affettwata minn din il-bidla u għandhom 
jiġu stabbiliti skont il-kapaċità termali 
kklassifikata totali tal-impjant ta' 
kombustjoni kollu. Fil-każ ta' bidla 
magħmula lil impjant ta' kombustjoni, li 
jista' jkollha konsegwenzi fuq l-ambjent u 
li qed taffettwa parti tal-impjant b'kapaċità 
termali kklassifikata ta' 50 MW jew aktar, 
il-valuri limitu tal-emissjonijiet kif 
stabbiliti fil-Parti 2 tal-Anness V 
għandhom japplikaw għall-parti tal-impjant 
li nbidlet fir-rigward tal-kapaċità termali 
kklassifikata totali tal-impjant ta' 
kombustjoni kollu.

7. Meta impjant tal-kombustjoni jkun estiż, 
il-valuri limitu tal-emissjonijiet speċifikati 
fil-parti 2 ta'l-Anness V għandhom 
japplikaw għall-parti estiża tal-impjant 
affettwata minn din il-bidla u għandhom 
jiġu stabbiliti skont il-kapaċità termali 
kklassifikata totali tal-impjant ta' 
kombustjoni kollu. Fil-każ ta' bidla 
magħmula lil impjant ta' kombustjoni, li 
jista' jkollha konsegwenzi fuq l-ambjent u 
li qed taffettwa parti tal-impjant b'kapaċità 
termali kklassifikata ta' 20 MW jew aktar, 
il-valuri limitu tal-emissjonijiet kif 
stabbiliti fil-Parti 2 tal-Anness V 
għandhom japplikaw għall-parti tal-impjant 
li nbidlet fir-rigward tal-kapaċità termali 
kklassifikata totali tal-impjant ta' 
kombustjoni kollu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dħul mill-ġdid tal-Emenda 57 tal-ewwel qari. Dawn l-impjanti huma sors kbir ta' 
emissjonijiet u għalhekk għandhom jiġu inklużi fl-ambitu, kif propost oriġinarjament mill-
Kummissjoni. Anke għall-konformità mal-ambitu tad-Direttiva EU ETS, jeħtieġ li l-limitu 
minimu jkun ta' 20MW.
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Emenda 224
Elisabetta Gardini

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 30 – paragrafu 7

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

7. Meta impjant tal-kombustjoni jkun estiż, 
il-valuri limitu tal-emissjonijiet speċifikati 
fil-parti 2 ta'l-Anness V għandhom 
japplikaw għall-parti estiża tal-impjant 
affettwata minn din il-bidla u għandhom 
jiġu stabbiliti skont il-kapaċità termali 
kklassifikata totali tal-impjant ta' 
kombustjoni kollu. Fil-każ ta' bidla 
magħmula lil impjant ta' kombustjoni, li 
jista' jkollha konsegwenzi fuq l-ambjent u 
li qed taffettwa parti tal-impjant b'kapaċità 
termali kklassifikata ta' 50 MW jew aktar, 
il-valuri limitu tal-emissjonijiet kif 
stabbiliti fil-Parti 2 tal-Anness V 
għandhom japplikaw għall-parti tal-impjant 
li nbidlet fir-rigward tal-kapaċità termali 
kklassifikata totali tal-impjant ta' 
kombustjoni kollu.

7. Meta impjant tal-kombustjoni jkun estiż, 
il-valuri limitu tal-emissjonijiet speċifikati 
fil-parti 2 ta'l-Anness V għandhom 
japplikaw għall-parti estiża tal-impjant 
affettwata minn din il-bidla u għandhom 
jiġu stabbiliti skont il-kapaċità termali 
kklassifikata totali tal-impjant ta' 
kombustjoni kollu. Fil-każ ta' bidla 
magħmula lil impjant ta' kombustjoni, li 
jista' jkollha konsegwenzi fuq l-ambjent u 
li qed taffettwa parti tal-impjant b'kapaċità 
termali effettiva ta' aktar minn 50 MW, il-
valuri limitu tal-emissjonijiet kif stabbiliti 
fil-Parti 2 tal-Anness V għandhom 
japplikaw għall-parti tal-impjant li nbidlet 
fir-rigward tal-kapaċità termali 
kklassifikata totali tal-impjant ta' 
kombustjoni kollu.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-faċilitajiet tal-kura tas-saħħa u l-installazzjonijiet ta' emerġenza, li normalment ikollhom 
kapaċità supplementari ta' 30-50% minbarra l-enerġija li fil-fatt tintuża, għandhom ikunu 
esklużi mill-ambitu ta' dawn id-dispożizzjonijiet.

Emenda 225
Thomas Ulmer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 30 – paragrafu 8 – punt a

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) magni bid-diżil; (a) magni bid-diżil u magni bil-gass;

Or. en
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Justification

Stationary engines are currently not covered by the LCPD. In many member states, stationary 
engines are already regulated under national jurisdiction. The current BREF for large 
combustion plants does not cover stationary engines. The ELVs for gas engines proposed in 
Annex V part 1 and part 2 are too ambitious and cannot be complied with unless secondary 
reduction measures are applied that would cause disproportionately high costs compared to 
the environmental benefits.  For these combustion plants, on the basis of the best available 
techniques, the Commission shall review the need to establish Community-wide emission limit 
values and to amend the emission limit values set out in Annex V (see subparagraph Nr. 9 of 
Article 30).

Emenda 226
Theodoros Skylakakis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 30 – paragrafu 8 – punt a

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) magni bid-diżil; (a) magni bid-diżil f'żoni u gżejjer 
imbiegħda u mhux interkonnessi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pekuljaritajiet operattivi tal-Magni b'Kombustjoni Interna (magni diżil) li jużaw karburanti 
likwidi, speċjalment f'sistemti elettrikament iżolati, bħall-gżejjer mhux interkonnessi, ġew 
rikonoxxuti b'mod wiesa'.

Emenda 227
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 30 – paragrafu 9

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

9. Għall-impjanti ta' kombustjoni li ġejjin, 
abbażi tal-aħjar metodi tekniċi disponibbli, 
il-Kummissjoni għandha tirrivedi l-ħtieġa 
li jiġu stabbiliti valuri limitu tal-
emissjonijiet madwar l-Unjoni u biex jiġu 
emendati l-valuri limitu tal-emissjonijiet 

imħassar



PE439.995v01-00 40/82 AM\810289MT.doc

MT

stabbiliti fl-Anness V għal:

(a) l-impjanti ta' kombustjoni msemmijin 
fil-paragrafu 8;

(b) l-impjanti ta' kombustjoni fir-
raffineriji li jtajru r-residwi ta' 
distillazzjoni u konverżjoni mir-
raffinar ta' żejt mhux raffinat għall-
konsum tagħhom stess, waħdu jew ma' 
karburanti oħrajn, b'kont meħud tal-
ispeċifiċità tas-sistemi ta' enerġija tar-
raffineriji;

(c) l-impjanti ta' kombustjoni li jarmu 
gassijiet minbarra gass naturali;

(d) l-impjanti ta' kombustjoni fl-
installazzjonijiet kimiċi li jużaw residwi 
ta' produzzjoni likwidi bħala karburant 
mhux kummerċjali għall-konsum 
proprju.

Sal-31 ta' Diċembru 2013, il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta r-riżultati ta' din ir-
reviżjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill akkumpanjati, jekk adatt, bi 
proposta leġislattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tħassar emenda mdaħħla mill-Kunsill. Mhuwiex xieraq li tkun prevista l-esklużjoni tar-
raffineriji jew tal-industrija kimika mill-ambitu tal-valuri limitu fil-Kapitolu III.

Emenda 228
Inés Ayala Sender

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 30 – paragrafu 9 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

9. Għall-impjanti ta' kombustjoni li ġejjin, 
abbażi tal-aħjar metodi tekniċi disponibbli, 
il-Kummissjoni għandha tirrivedi l-ħtieġa 
li jiġu stabbiliti valuri limitu tal-
emissjonijiet madwar il-Komunità u biex 

9. Għall-impjanti ta' kombustjoni li ġejjin, 
abbażi tal-aħjar metodi tekniċi disponibbli 
speċifiċi għal kull settur, il-Kummissjoni 
għandha tirrivedi l-ħtieġa li jiġu stabbiliti 
valuri limitu tal-emissjonijiet madwar il-
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jiġu emendati l-valuri limitu tal-
emissjonijiet stabbiliti fl-Anness V għal:

Komunità u biex jiġu emendati l-valuri 
limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fl-Anness 
V għal:

Or. en

Emenda 229
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 30 – paragrafu 9 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

9. Għall-impjanti ta' kombustjoni li ġejjin, 
abbażi tal-aħjar metodi tekniċi disponibbli, 
il-Kummissjoni għandha tirrivedi l-ħtieġa 
li jiġu stabbiliti valuri limitu tal-
emissjonijiet madwar il-Komunità u biex 
jiġu emendati l-valuri limitu tal-
emissjonijiet stabbiliti fl-Anness V għal:

9. Għall-impjanti ta' kombustjoni li ġejjin, 
abbażi tal-aħjar metodi tekniċi disponibbli, 
il-Kummissjoni tista' tirrivedi l-ħtieġa li 
jiġu stabbiliti valuri limitu tal-emissjonijiet 
madwar il-Komunità u biex jiġu emendati 
l-valuri limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fl-
Anness V, meta meħtieġ sabiex isiru 
konformi mal-BAT-AEL, għal:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda ta’ artikolu ta' emenda ġdid imdaħħal mill-Kunsill.
Mhuwiex aċċettabbli li l-industrija taż-żejt u tal-kimika tista' tkun eskluża minn valuri limitu 
vinkolanti fir-rigward tal-emissjonijiet fil-Kapitolu III; jekk Valuri limitu tal-Emissjonijiet 
jiġu adattati għal dan is-settur, għandu jkun iggarantit li dan isir skont il-BAT.

Emenda 230
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 30 – paragrafu 9 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Sal-31 ta' Diċembru 2013, il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta r-riżultati ta' din ir-
reviżjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill akkumpanjati, jekk adatt, bi 

Sal-31 ta' Diċembru 2013, il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta r-riżultati ta' din ir-
reviżjoni possibbli lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill akkumpanjati, jekk adatt, bi 
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proposta leġislattiva. proposta leġislattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda ta’ artikolu ta' emenda ġdid imdaħħal mill-Kunsill. Mhuwiex aċċettabbli li l-
industrija taż-żejt u tal-kimika tista' tkun eskluża minn valuri limitu vinkolanti fir-rigward tal-
emissjonijiet fil-Kapitolu III; jekk Valuri limitu tal-Emissjonijiet jiġu adattati għal dan is-
settur, għandu jkun iggarantit li dan isir skont il-BAT.

Emenda 231
Elisabetta Gardini

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 30 – paragrafu 9 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Għal tali impjanti, il-valuri limitu tal-
emissjonijiet li japplikaw skont id-
Direttiva 2001/80/KE għandhom jibqgħu 
japplikaw sakemm id-dokumenti ta' 
referenza tal-BAT jiġu riveduti skont din 
id-Direttiva.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati fid-Direttiva 2001/80/KE huma msemmija f'diversi 
partijiet tal-proposta ta' tfassil mill-ġdid. Għal raġunijiet ta' ċertezza legali, jeħtieġ li l-għan 
imsemmi hawn fuq tal-Pożizzjoni jkun iddikjarat b'mod espliċitu.

Emenda 232
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 31

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Għall-impjanti ta' kombustjoni alimentati 
b'karburant solidu indiġenu, li ma

imħassar
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jistgħux jikkonformaw mal-valuri limitu 
tal-emissjonijiet għad-diossidu tal-kubrit, 
imsemmi fl-Artikolu 30(2) u (3) minħabba 
l-karatteristiċi ta' dan il-karburant, l-Istati 
Membri jistgħu japplikaw minflok ir-rati 
minimi tat-tneħħija tal-kubrit stabbiliti fil-
Parti 5 tal-Anness V, skont ir-regoli ta' 
konformità stabbiliti fil-Parti 6 ta' dak l-
Anness.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda ta’ artikolu ġdid imdaħħal mill-Kunsill.

Emenda 233
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 31

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Għall-impjanti ta' kombustjoni alimentati 
b'karburant solidu indiġenu, li ma jistgħux 
jikkonformaw mal-valuri limitu tal-
emissjonijiet għad-diossidu tal-kubrit, 
imsemmi fl-Artikolu 30(2) u (3) minħabba 
l-karatteristiċi ta' dan il-karburant, l-Istati 
Membri jistgħu japplikaw minflok ir-rati 
minimi tat-tneħħija tal-kubrit stabbiliti fil-
Parti 5 tal-Anness V, skont ir-regoli ta' 
konformità stabbiliti fil-Parti 6 ta' dak l-
Anness.

Għall-impjanti ta' kombustjoni alimentati 
b'karburant solidu indiġenu, li ma jistgħux 
jikkonformaw mal-valuri limitu tal-
emissjonijiet għad-diossidu tal-kubrit, 
imsemmi fl-Artikolu 30(2) u (3) minħabba 
l-karatteristiċi ta' dan il-karburant, l-Istati 
Membri jistgħu minflok japplikaw, sa 
mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 
2017, ir-rati minimi tat-tneħħija tal-kubrit 
stabbiliti fil-Parti 5 tal-Anness V, skont ir-
regoli ta' konformità stabbiliti fil-Parti 6 ta' 
dak l-Anness u b'validazzjoni minn qabel 
mill-awtorità kompetenti tar-rapport 
tekniku msemmi fl-Artikolu 72(4)(a).
Il-Kummissjoni, sal-31 ta' Diċembru 
2013, għandha tevalwa jekk estensjoni 
tar-rati minimi ta' tneħħija ta' kubrit 
stabbiliti fil-Parti 5 tal-Anness V tistax 
tingħata, filwaqt li jitqiesu b'mod 
partikulari l-aħjar tekniki disponibbli u l-
benefiċċji miksuba minn emissjonijiet 
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imnaqqsa ta' SO2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda għal derogi ġodda mdaħħla mill-Kunsill.
Dawk l-Istati Membri li m'għandhomx impjanti li japplikaw ir-rata speċjali ta' tnaqqis ta' 
kubrit iridu jipprovdu ġustifikazzjoni teknika ta' nonfattibilità minħabba l-konformità mal-
Valuri limitu tal-Emissjonijiet regolari.

Emenda 234
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 32

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 32 Artikolu mħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni tal-Pjan Nazzjonali Transitorju se twassal għal żieda fl-emissjonijiet. Din 
id-dispożizzjoni tista’ toħloq tfixkil tal-kompetizzjoni fl-UE minħabba li ċerti impjanti ta' 
kombustjoni diġà investew sabiex jikkonformaw mal-valuri limitu tal-emissjonijiet 
ikkonċernati u anke minħabba li mhux l-Istati Membri kollha se jimplimentaw pjan nazzjonali 
transitorju. 

Emenda 235
Oreste Rossi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Matul il-perijodu mill-1 ta' Jannar 2016 
sal-31 ta' Diċembru 2020, l-Istati Membri 
jistgħu jfasslu u jimplimentaw pjan 
nazzjonali transitorju li jkopri impjanti ta' 
kombustjoni li ngħataw l-ewwel permess 
qabel is-27 ta' Novembru 2002 jew li l-

1. Matul il-perijodu mill-1 ta' Jannar 2016 
sal-31 ta' Diċembru 2023, l-Istati Membri 
jistgħu jfasslu u jimplimentaw pjan 
nazzjonali transitorju li jkopri impjanti ta' 
kombustjoni li ngħataw l-ewwel permess 
qabel is-27 ta' Novembru 2002 jew li l-
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operaturi tagħhom kienu ppreżentaw 
applikazzjoni kompluta għal permess qabel 
dik id-data, sakemm l-impjant ma bediex 
jopera aktar tard mis-27 ta' Novembru 
2003. Għal kull impjant ta' kombustjoni 
kopert mill-pjan, il-pjan għandu jkopri 
emissjonijiet ta' waħda jew aktar mis-
sustanzi li jniġġsu li ġejjin: ossidi tan-
nitroġenu, diossidu tal-kubrit u trab. Għat-
turbini tal-gass, l-emissjonijiet tal-ossidu 
tan-nitroġenu biss għandhom ikunu koperti 
mill-pjan.

operaturi tagħhom kienu ppreżentaw 
applikazzjoni kompluta għal permess qabel 
dik id-data, sakemm l-impjant ma bediex 
jopera aktar tard mis-27 ta' Novembru 
2003. Għal kull impjant ta' kombustjoni 
kopert mill-pjan, il-pjan għandu jkopri 
emissjonijiet ta' waħda jew aktar mis-
sustanzi li jniġġsu li ġejjin: ossidi tan-
nitroġenu, diossidu tal-kubrit u trab. Għat-
turbini tal-gass, l-emissjonijiet tal-ossidu 
tan-nitroġenu biss għandhom ikunu koperti 
mill-pjan.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun żgurata transizzjoni bla xkiel, ikun aħjar li d-data ta' tmiem il-pjanijiet nazzjonali 
transitorji tkun l-2023.

Emenda 236
Theodoros Skylakakis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 32 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Matul il-perijodu mill-1 ta' Jannar 2016 
sal-31 ta' Diċembru 2020, l-Istati Membri
jistgħu jfasslu u jimplimentaw pjan 
nazzjonali transitorju li jkopri impjanti ta' 
kombustjoni li ngħataw l-ewwel permess 
qabel is-27 ta' Novembru 2002 jew li l-
operaturi tagħhom kienu ppreżentaw 
applikazzjoni kompluta għal permess qabel 
dik id-data, sakemm l-impjant ma bediex 
jopera aktar tard mis-27 ta' Novembru 
2003. Għal kull impjant ta' kombustjoni 
kopert mill-pjan, il-pjan għandu jkopri 
emissjonijiet ta' waħda jew aktar mis-
sustanzi li jniġġsu li ġejjin: ossidi tan-
nitroġenu, diossidu tal-kubrit u trab. Għat-
turbini tal-gass, l-emissjonijiet tal-ossidu 
tan-nitroġenu biss għandhom ikunu koperti 
mill-pjan.

1. Matul il-perijodu mill-1 ta' Jannar 2016 
sal-31 ta' Diċembru 2022, l-Istati Membri 
jistgħu jfasslu u jimplimentaw pjan 
nazzjonali transitorju li jkopri impjanti ta' 
kombustjoni li ngħataw l-ewwel permess 
qabel is-27 ta' Novembru 2002 jew li l-
operaturi tagħhom kienu ppreżentaw 
applikazzjoni kompluta għal permess qabel 
dik id-data, sakemm l-impjant ma bediex 
jopera aktar tard mis-27 ta' Novembru 
2003. Għal kull impjant ta' kombustjoni 
kopert mill-pjan, il-pjan għandu jkopri 
emissjonijiet ta' waħda jew aktar mis-
sustanzi li jniġġsu li ġejjin: ossidi tan-
nitroġenu, diossidu tal-kubrit u trab. Għat-
turbini tal-gass, l-emissjonijiet tal-ossidu 
tan-nitroġenu biss għandhom ikunu koperti 
mill-pjan.
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Or. en

Justification

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons. Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons

Emenda 237
Richard Seeber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Matul il-perijodu mill-1 ta' Jannar 2016 
sal-31 ta' Diċembru 2020, l-Istati Membri 
jistgħu jfasslu u jimplimentaw pjan 
nazzjonali transitorju li jkopri impjanti ta' 
kombustjoni li ngħataw l-ewwel permess 
qabel is-27 ta' Novembru 2002 jew li l-
operaturi tagħhom kienu ppreżentaw 
applikazzjoni kompluta għal permess qabel 
dik id-data, sakemm l-impjant ma bediex 
jopera aktar tard mis-27 ta' Novembru 
2003. Għal kull impjant ta' kombustjoni 
kopert mill-pjan, il-pjan għandu jkopri 
emissjonijiet ta' waħda jew aktar mis-
sustanzi li jniġġsu li ġejjin: ossidi tan-
nitroġenu, diossidu tal-kubrit u trab. Għat-
turbini tal-gass, l-emissjonijiet tal-ossidu 
tan-nitroġenu biss għandhom ikunu koperti 
mill-pjan.

1. Matul il-perijodu mill-1 ta' Jannar 2016 
sal-31 ta' Diċembru 2018, l-Istati Membri 
jistgħu jfasslu u jimplimentaw pjan 
nazzjonali transitorju li jkopri impjanti ta' 
kombustjoni li ngħataw l-ewwel permess 
qabel is-27 ta' Novembru 2002 jew li l-
operaturi tagħhom kienu ppreżentaw 
applikazzjoni kompluta għal permess qabel 
dik id-data, sakemm l-impjant ma bediex 
jopera aktar tard mis-27 ta' Novembru 
2003. Għal kull impjant ta' kombustjoni 
kopert mill-pjan, il-pjan għandu jkopri 
emissjonijiet ta' waħda jew aktar mis-
sustanzi li jniġġsu li ġejjin: ossidi tan-
nitroġenu, diossidu tal-kubrit u trab. Għat-
turbini tal-gass, l-emissjonijiet tal-ossidu 
tan-nitroġenu biss għandhom ikunu koperti 
mill-pjan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu għall-applikazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali transitorji kif previst mill-Pożizzjoni 
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huwa twil wisq u jfixkel l-ilħuq tal-objettivi ta' kwalità tal-Unjoni, stipulati partikolarment fl-
Istrateġija Tematika dwar it-Tniġġis tal-Arja (CAFE). L-Emenda hija ammissibbli għaliex din 
id-dispożizzjoni ma kinitx inkluża fil-proposta mressqa mill-Kummissjoni.

Emenda 238
Thomas Ulmer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Matul il-perijodu mill-1 ta' Jannar 2016 
sal-31 ta' Diċembru 2020, l-Istati Membri 
jistgħu jfasslu u jimplimentaw pjan 
nazzjonali transitorju li jkopri impjanti ta' 
kombustjoni li ngħataw l-ewwel permess 
qabel is-27 ta' Novembru 2002 jew li l-
operaturi tagħhom kienu ppreżentaw 
applikazzjoni kompluta għal permess qabel 
dik id-data, sakemm l-impjant ma bediex 
jopera aktar tard mis-27 ta' Novembru 
2003. Għal kull impjant ta' kombustjoni 
kopert mill-pjan, il-pjan għandu jkopri 
emissjonijiet ta' waħda jew aktar mis-
sustanzi li jniġġsu li ġejjin: ossidi tan-
nitroġenu, diossidu tal-kubrit u trab. Għat-
turbini tal-gass, l-emissjonijiet tal-ossidu 
tan-nitroġenu biss għandhom ikunu koperti 
mill-pjan.

1. Matul il-perijodu mill-1 ta' Jannar 2016 
sal-31 ta' Diċembru 2020, l-Istati Membri 
jistgħu jfasslu u jimplimentaw pjan 
nazzjonali transitorju li jkopri impjanti ta' 
kombustjoni li ngħataw l-ewwel permess 
qabel is-27 ta' Novembru 2002 jew li l-
operaturi tagħhom kienu ppreżentaw 
applikazzjoni kompluta għal permess qabel 
dik id-data, sakemm l-impjant ma bediex 
jopera aktar tard mis-27 ta' Novembru 
2003. Għal kull impjant ta' kombustjoni 
kopert mill-pjan, il-pjan għandu jkopri 
emissjonijiet ta' waħda jew aktar mis-
sustanzi li jniġġsu li ġejjin: ossidi tan-
nitroġenu, diossidu tal-kubrit u trab. Għat-
turbini tal-gass u l-magni tal-gass, l-
emissjonijiet tal-ossidu tan-nitroġenu u tal-
monossidu tal-karbonju biss għandhom 
ikunu koperti mill-pjan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-monossidu tal-karbonju għandu jkun inkluż fil-Pjanijiet Nazzjonali Transitorji jekk il-valuri 
limitu tal-emissjonijiet għall-monossidu tal-karbonju jkunu stabbiliti mid-Direttiva għall-
impjanti tal-kombustjoni li jaħdmu bil-gass. Id-Direttiva dwar l-Impjanti tal-Kombustjoni 
Kbar ma inkludietx il-magni tal-gass. Jekk il-magni tal-gass jibqgħu fl-ambitu tad-Direttiva l-
ġdida, għandu jkun possibbli li tali impjanti jiġu inklużi fil-Pjanijiet Nazzjonali Transitorji. 
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Emenda 239
Oreste Rossi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 32 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-limitu għas-sena 2016 għandu jiġi 
kkalkulat abbażi tal-valuri limitu ta' 
emissjonijiet rilevanti stabbiliti fl-Annessi 
III sa VII għad-Direttiva 2001/80/KE jew, 
fejn applikabbli, abbażi tar-rati tat-tneħħija 
tal-kubrit stabbiliti fl-Anness III għad-
Direttiva 2001/80/KE. Fil-każ tat-turbini 
tal-gass, għandhom jintużaw il-valuri 
limitu ta' emissjonijiet għal tal-ossidi tan-
nitroġenu stabbiliti għal impjanti bħal 
dawn fil-Parti B tal-Anness VI għad-
Direttiva 2001/80/KE. Il-limiti għas-snin 
2019 u 2020 għandu jiġi kkalkulat skont il-
valuri limitu ta' emissjonijiet rilevanti 
stabbiliti fil-Parti 1 tal-Anness V għal din 
id-Direttiva jew, fejn applikabbli, ir-rati 
tat-tneħħija tal-kubrit rilevanti stabbiliti fil-
Parti 5 tal-Anness V għal din id-Direttiva. 
Il-limiti għas-snin 2017 u 2018 għandhom 
jiġu stabbiliti b'mod li jipprovdu tnaqqis 
lineari tal-limiti bejn l-2016 u l-2019.

Il-limitu għas-sena 2016 għandu jiġi 
kkalkulat abbażi tal-valuri limitu ta' 
emissjonijiet rilevanti stabbiliti fl-Annessi 
III sa VII għad-Direttiva 2001/80/KE jew, 
fejn applikabbli, abbażi tar-rati tat-tneħħija 
tal-kubrit stabbiliti fl-Anness III għad-
Direttiva 2001/80/KE. Fil-każ tat-turbini 
tal-gass, għandhom jintużaw il-valuri 
limitu ta' emissjonijiet għal tal-ossidi tan-
nitroġenu stabbiliti għal impjanti bħal 
dawn fil-Parti B tal-Anness VI għad-
Direttiva 2001/80/KE. Il-limiti għas-snin 
2022 u 2023 għandu jiġi kkalkulat skont il-
valuri limitu ta' emissjonijiet rilevanti 
stabbiliti fil-Parti 1 tal-Anness V għal din 
id-Direttiva jew, fejn applikabbli, ir-rati 
tat-tneħħija tal-kubrit rilevanti stabbiliti fil-
Parti 5 tal-Anness V għal din id-Direttiva. 
Il-limiti għall-perjodu mill-2017 sal-2021
għandhom jiġu stabbiliti b'mod li jipprovdu 
tnaqqis lineari tal-limiti bejn l-2016 u l-
2022.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun żgurata transizzjoni bla xkiel, ikun aħjar li d-data ta' tmiem il-pjanijiet nazzjonali 
transitorji tkun l-2023.

Emenda 240
Thomas Ulmer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 32 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-limitu għas-sena 2016 għandu jiġi Il-limitu għas-sena 2016 għandu jiġi 
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kkalkulat abbażi tal-valuri limitu ta' 
emissjonijiet rilevanti stabbiliti fl-Annessi 
III sa VII għad-Direttiva 2001/80/KE jew, 
fejn applikabbli, abbażi tar-rati tat-tneħħija 
tal-kubrit stabbiliti fl-Anness III għad-
Direttiva 2001/80/KE. Fil-każ tat-turbini 
tal-gass, għandhom jintużaw il-valuri 
limitu ta' emissjonijiet għal tal-ossidi tan-
nitroġenu stabbiliti għal impjanti bħal 
dawn fil-Parti B tal-Anness VI għad-
Direttiva 2001/80/KE. Il-limiti għas-snin 
2019 u 2020 għandu jiġi kkalkulat skont il-
valuri limitu ta' emissjonijiet rilevanti 
stabbiliti fil-Parti 1 tal-Anness V għal din 
id-Direttiva jew, fejn applikabbli, ir-rati 
tat-tneħħija tal-kubrit rilevanti stabbiliti fil-
Parti 5 tal-Anness V għal din id-Direttiva. 
Il-limiti għas-snin 2017 u 2018 għandhom 
jiġu stabbiliti b'mod li jipprovdu tnaqqis 
lineari tal-limiti bejn l-2016 u l-2019. 

kkalkulat abbażi tal-valuri limitu ta' 
emissjonijiet rilevanti stabbiliti fl-Annessi 
III sa VII għad-Direttiva 2001/80/KE jew, 
fejn applikabbli, abbażi tar-rati tat-tneħħija 
tal-kubrit stabbiliti fl-Anness III għad-
Direttiva 2001/80/KE. Fil-każ tat-turbini 
tal-gass u l-magni tal-gass, għandhom 
jintużaw il-valuri limitu ta' emissjonijiet 
għal tal-ossidi tan-nitroġenu u l-monossidu 
tal-karbonju stabbiliti għal impjanti bħal 
dawn fil-Parti B tal-Anness VI għad-
Direttiva 2001/80/KE. Il-limiti għas-snin 
2019 u 2020 għandhom jiġu kkalkulati
skont il-valuri limitu ta' emissjonijiet 
rilevanti stabbiliti fil-Parti 1 tal-Anness V 
għal din id-Direttiva jew, fejn applikabbli, 
ir-rati tat-tneħħija tal-kubrit rilevanti 
stabbiliti fil-Parti 5 tal-Anness V għal din 
id-Direttiva. Il-limiti għas-snin 2017 u 
2018 għandhom jiġu stabbiliti b'mod li 
jipprovdu tnaqqis lineari tal-limiti bejn l-
2016 u l-2019.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-monossidu tal-karbonju għandu jkun inkluż fil-Pjanijiet Nazzjonali Transitorji jekk il-valuri 
limitu tal-emissjonijiet għall-monossidu tal-karbonju jkunu stabbiliti mid-Direttiva għall-
impjanti tal-kombustjoni li jaħdmu bil-gass. Id-Direttiva dwar l-Impjanti tal-Kombustjoni 
Kbar ma inkludietx il-magni tal-gass. Jekk il-magni tal-gass jibqgħu fl-ambitu tad-Direttiva l-
ġdida, għandu jkun possibbli li tali impjanti jiġu inklużi fil-Pjanijiet Nazzjonali Transitorji. 

Emenda 241
Theodoros Skylakakis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 32 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-limitu għas-sena 2016 għandu jiġi 
kkalkulat abbażi tal-valuri limitu ta' 
emissjonijiet rilevanti stabbiliti fl-Annessi 
III sa VII għad-Direttiva 2001/80/KE jew, 
fejn applikabbli, abbażi tar-rati tat-tneħħija 

Il-limitu għas-sena 2016 għandu jiġi 
kkalkulat abbażi tal-valuri limitu ta' 
emissjonijiet rilevanti stabbiliti fl-Annessi 
III sa VII għad-Direttiva 2001/80/KE jew, 
fejn applikabbli, abbażi tar-rati tat-tneħħija 
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tal-kubrit stabbiliti fl-Anness III għad-
Direttiva 2001/80/KE. Fil-każ tat-turbini 
tal-gass, għandhom jintużaw il-valuri 
limitu ta' emissjonijiet għal tal-ossidi tan-
nitroġenu stabbiliti għal impjanti bħal 
dawn fil-Parti B tal-Anness VI għad-
Direttiva 2001/80/KE. Il-limiti għas-snin 
2019 u 2020 għandu jiġi kkalkulat skont il-
valuri limitu ta' emissjonijiet rilevanti 
stabbiliti fil-Parti 1 tal-Anness V għal din 
id-Direttiva jew, fejn applikabbli, ir-rati 
tat-tneħħija tal-kubrit rilevanti stabbiliti fil-
Parti 5 tal-Anness V għal din id-Direttiva. 
Il-limiti għas-snin 2017 u 2018 għandhom 
jiġu stabbiliti b'mod li jipprovdu tnaqqis 
lineari tal-limiti bejn l-2016 u l-2019. Fejn 
impjant inkluż fil-pjan nazzjonali 
transitorju jingħalaq jew ma jaqax aktar fil-
kamp ta' applikazzjoni tal-Kapitolu III, dan 
m'għandux jirriżulta f'żieda f'emissjonijiet 
totali annwali mill-impjanti li jifdal koperti 
mill-pjan.

tal-kubrit stabbiliti fl-Anness III għad-
Direttiva 2001/80/KE. Fil-każ tat-turbini 
tal-gass, għandhom jintużaw il-valuri 
limitu ta' emissjonijiet għal tal-ossidi tan-
nitroġenu stabbiliti għal impjanti bħal 
dawn fil-Parti B tal-Anness VI għad-
Direttiva 2001/80/KE. Il-limiti għas-sena 
2022 għandhom jiġu kkalkulati skont il-
valuri limitu ta' emissjonijiet rilevanti 
stabbiliti fil-Parti 1 tal-Anness V għal din 
id-Direttiva jew, fejn applikabbli, ir-rati 
tat-tneħħija tal-kubrit rilevanti stabbiliti fil-
Parti 5 tal-Anness V għal din id-Direttiva. 
Il-limiti għas-snin 2017-2021 għandhom 
jiġu stabbiliti b'mod li jipprovdu tnaqqis 
lineari tal-limiti bejn l-2016 u l-2022. Fejn 
impjant inkluż fil-pjan nazzjonali 
transitorju jingħalaq jew ma jaqax aktar fil-
kamp ta' applikazzjoni tal-Kapitolu III, dan 
m'għandux jirriżulta f'żieda f'emissjonijiet 
totali annwali mill-impjanti li jifdal koperti 
mill-pjan.

Or. en

Justification

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons. Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons.
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Emenda 242
Richard Seeber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 32 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Il-limitu għas-sena 2016 għandu jiġi 
kkalkulat abbażi tal-valuri limitu ta' 
emissjonijiet rilevanti stabbiliti fl-Annessi 
III sa VII għad-Direttiva 2001/80/KE jew, 
fejn applikabbli, abbażi tar-rati tat-tneħħija 
tal-kubrit stabbiliti fl-Anness III għad-
Direttiva 2001/80/KE. Fil-każ tat-turbini 
tal-gass, għandhom jintużaw il-valuri 
limitu ta' emissjonijiet għal tal-ossidi tan-
nitroġenu stabbiliti għal impjanti bħal 
dawn fil-Parti B tal-Anness VI għad-
Direttiva 2001/80/KE. Il-limiti għas-snin 
2019 u 2020 għandu jiġi kkalkulat skont 
il-valuri limitu ta' emissjonijiet rilevanti 
stabbiliti fil-Parti 1 tal-Anness V għal din 
id-Direttiva jew, fejn applikabbli, ir-rati 
tat-tneħħija tal-kubrit rilevanti stabbiliti 
fil-Parti 5 tal-Anness V għal din id-
Direttiva. Il-limiti għas-snin 2017 u 2018 
għandhom jiġu stabbiliti b'mod li jipprovdu 
tnaqqis lineari tal-limiti bejn l-2016 u l-
2019.

Il-limitu għas-sena 2016 għandu jiġi 
kkalkulat abbażi tal-valuri limitu ta' 
emissjonijiet rilevanti stabbiliti fl-Annessi 
III sa VII għad-Direttiva 2001/80/KE jew, 
fejn applikabbli, abbażi tar-rati tat-tneħħija 
tal-kubrit stabbiliti fl-Anness III għad-
Direttiva 2001/80/KE. Fil-każ tat-turbini 
tal-gass, għandhom jintużaw il-valuri 
limitu ta' emissjonijiet għal tal-ossidi tan-
nitroġenu stabbiliti għal impjanti bħal 
dawn fil-Parti B tal-Anness VI għad-
Direttiva 2001/80/KE. Il-limiti għas-snin 
2017 u 2018 għandhom jiġu stabbiliti 
b'mod li jipprovdu tnaqqis lineari tal-limiti 
bejn l-2016 u l-2018.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda dwar l-Artikolu 32(1) tal-Pożizzjoni.

Emenda 243
Oreste Rossi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 32 – paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Il-pjan nazzjonali transitorju għandu 
jinkludi wkoll dispożizzjonijiet dwar il-

4. Il-pjan nazzjonali transitorju għandu 
jinkludi wkoll dispożizzjonijiet dwar il-
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monitoraġġ u r-rappurtar li jikkonformaw 
mar-regoli implimentattivi stabbiliti skont 
il-punt (b) tal-Artikolu 41, kif ukoll il-
miżuri previsti għal kull wieħed mill-
impjanti sabiex tiġi żgurata konformità 
f'waqtha mal-valuri limitu tal-emissjonijiet 
li ser japplikaw mill-1 ta' Jannar 2021.

monitoraġġ u r-rappurtar li jikkonformaw 
mar-regoli implimentattivi stabbiliti skont 
il-punt (b) tal-Artikolu 41, kif ukoll il-
miżuri previsti għal kull wieħed mill-
impjanti sabiex tiġi żgurata konformità 
f'waqtha mal-valuri limitu tal-emissjonijiet 
li ser japplikaw mill-1 ta' Jannar 2024.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun żgurata transizzjoni bla xkiel, ikun aħjar li d-data ta' tmiem il-pjanijiet nazzjonali 
transitorji tkun l-2023.

Emenda 244
Jutta Haug

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 32 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 32a
Sigħat operattivi annwali ogħla minn 
dawk stipulati fil-Partijiet 1, 2, 4 u 6 tal-
Anness V jistgħu jingħataw mill-
awtoritajiet kompetenti lil impjanti tal-
kombustjoni li ngħataw permess qabel is-
27 ta' Novembru 2002 jew lil operaturi li 
bagħtu applikazzjoni kompleta għal 
permess qabel dik id-data, sakemm l-
impjant beda jitħaddem mhux aktar tard 
mis-27 ta' Novembru 2003 u sakemm 
ikun applikat valur limitu tal-emissjonijiet 
aktar strett li jwassal għal livell 
ekwivalenti ta' protezzjoni ambjentali għal 
din is-sustanza li tniġġes fuq bażi 
annwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deroga hija mfassla għal dawk l-operaturi li adottaw miżuri bikrija ta' tnaqqis u 
m'għandhomx ikunu penalizzati retrospettivament għal investimenti li diġà huma konformi 
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ma' valuri limitu tal-emissjonijiet aktar stretti. Impjanti fl-ambitu ta' din id-deroga għandhom 
jitħallew joperaw għal aktar sigħat operattivi annwali skemm jinkiseb l-istess livell ta' 
protezzjoni ambjentali. Din id-deroga hija konformi mal-Anness V, Parti 1, Nri, 2, 4 u 6, u 
mal-ewwel qari tal-PE u l-Pożizzjoni tiegħu. 

Emenda 245
Thomas Ulmer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 32 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 32 a
Sigħat operattivi annwali ogħla minn 
dawk stipulati fil-Partijiet 1 u 2 tal-
Anness V jistgħu jingħataw mill-
awtoritajiet kompetenti lil impjanti tal-
kombustjoni li jużaw karburanti solidi li 
ngħataw permess qabel is-27 ta' 
Novembru 2002 jew lil operaturi li bagħtu 
applikazzjoni kompleta għal permess 
qabel dik id-data, sakemm l-impjant beda 
jitħaddem mhux aktar tard mis-27 ta' 
Novembru 2003 u daħħal jew adatta 
ulterjorment miżuri tekniċi biex jitnaqqsu 
l-emissjonijiet tal-SO2 b'konformità mar-
rekwiżiti tad-Direttivi 2001/80/KE u 
2008/1/KE qabel ...*. Tali impjanti tal-
kombustjoni jistgħu jkunu eżentati mill-
konformità mal-valuri limitu tal-
emissjonijiet għall-SO2 msemmija fit-
tabelli fil-Partijiet 1 u 2 tal-Anness V. Il-
valuri limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fil-
permessi ta' dawn l-impjanti tal-
kombustjoni, b'mod partikulari skont ir-
rekwiżiti tad-Direttivi 2001/80/KE u 
2008/1/KE, għandhom tal-anqas 
jinżammu, iżda m'għandhomx ikunu 
aktar minn 400 mg/Nm³.
 _________
*ĠU: Id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-derogi għal impjanti eżistenti li jużaw il-karburanti solidi għandhom jitfasslu b'mod li l-
operaturi li daħħlu jew adattaw ulterjorment tagħmir għat-tnaqqis fi żmien xieraq 
b'konformità mar-rekwiżiti tal-LCPD ma jkunux penalizzati retrospettivament għall-miżuri ta' 
azzjoni bikrija tagħhom. Madankollu, tali impjanti għandhom jintalbu jiksbu tal-anqas il-
valur limitu tal-emissjonijiet l-aktar strett tal-LCPD (Anness III A) li se jkun applikat minn 
impjanti ġodda u eżistenti skont l-Artikolu 4(1) u 4(3) tad-Direttiva 2001/80/KE, 
rispettivament (ekwivalenti għal 400 mg/Nm3).

Emenda 246
Thomas Ulmer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 32 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 32a
Sigħat operattivi annwali ogħla minn 
dawk stipulati fil-Partijiet 1, 2, 4 u 6 tal-
Anness V jistgħu jingħataw mill-
awtoritajiet kompetenti lil impjanti tal-
kombustjoni li ngħataw permess qabel is-
27 ta' Novembru 2002 jew lil operaturi li 
bagħtu applikazzjoni kompleta għal 
permess qabel dik id-data, sakemm l-
impjant beda jitħaddem mhux aktar tard 
mis-27 ta' Novembru 2003 u sakemm 
ikun applikat valur limitu tal-emissjonijiet 
aktar strett li jwassal għal livell 
ekwivalenti ta' protezzjoni ambjentali għal 
din is-sustanza li tniġġes fuq bażi 
annwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-derogi għandhom jitfasslu b'mod aktar flessibbli, sabiex l-operaturi li daħħlu azzjoni 
bikrija ta' tnaqqis ma jkunux penalizzati retrospettivament. Impjanti fl-ambitu ta' din id-
deroga li diġà huma konformi ma' valuri limitu tal-emissjonijiet aktar stretti għandhom 
jitħallew joperaw għal aktar sigħat operattivi annwali skemm jinkiseb l-istess livell ta' 
protezzjoni ambjentali.
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Emenda 247
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 33

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 33 imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tista’ tikkawża tfixkil tal-kompetizzjoni fil-Komunità minħabba li l-
impjanti tal-kombustjoni koperti b'din id-dispożizzjoni m’għandhomx għalfejn jinvestu fl-
aqwa metodi tekniċi disponibbli biex jikkonformaw mal-valuri limitu tal-emissjonijiet 
ikkonċernati. Tista' wkoll tipperikola l-għanijiet ambjentali tal-UE stabbiliti għall-2020 fl-
‘Istrateġija Tematika dwar it-Tniġġis tal-Arja’ tal-Kummissjoni li għandha l-għan li tnaqqas 
l-emissjonijiet tal-SO2 bi 82% u l-emissjonijiet tal-NOx b’60% sal-2020 meta mqabbla mal-
livelli tas-sena 2000.

Emenda 248
Richard Seeber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 33 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Matul il-perijodu mill-1 ta' Jannar 2016 
sal-31 ta' Diċembru 2023, l-impjanti ta' 
kombustjoni jistgħu jiġu eżentati mill-
konformità mal-valuri limitu tal-
emissjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 30(2) 
u mar-rati tat-tneħħija tal-kubrit 
imsemmijin fl-Artikolu 31, fejn 
applikabbli, u mill-inklużjoni tagħhom fil-
pjan nazzjonali transitorju msemmi fl-
Artikolu 32 bil-kondizzjoni li jiġu 
sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

1. Matul il-perijodu mill-1 ta' Jannar 2016 
sal-31 ta' Diċembru 2020, l-impjanti ta' 
kombustjoni jistgħu jiġu eżentati mill-
konformità mal-valuri limitu tal-
emissjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 30(2) 
u mar-rati tat-tneħħija tal-kubrit 
imsemmijin fl-Artikolu 31, fejn 
applikabbli, u mill-inklużjoni tagħhom fil-
pjan nazzjonali transitorju msemmi fl-
Artikolu 32 bil-kondizzjoni li jiġu 
sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu transizzjonali għall-impjanti tal-kombustjoni li joperaw għal perjodu ta' żmien 
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limitat kif previst mill-Pożizzjoni huwa twil wisq u jfixkel l-ilħuq tal-objettivi ta' kwalità tal-
Unjoni, stipulati partikolarment fl-Istrateġija Tematika dwar it-Tniġġis tal-Arja (CAFE). L-
Emenda hija ammissibbli għaliex din id-dispożizzjoni ma kinitx inkluża fil-proposta mressqa 
mill-Kummissjoni. 

Emenda 249
Esther de Lange

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 33 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Matul il-perijodu mill-1 ta' Jannar 2016 
sal-31 ta' Diċembru 2023, l-impjanti ta' 
kombustjoni jistgħu jiġu eżentati mill-
konformità mal-valuri limitu tal-
emissjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 30(2) 
u mar-rati tat-tneħħija tal-kubrit 
imsemmijin fl-Artikolu 31, fejn 
applikabbli, u mill-inklużjoni tagħhom fil-
pjan nazzjonali transitorju msemmi fl-
Artikolu 32 bil-kondizzjoni li jiġu 
sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

1. Matul il-perijodu mill-1 ta' Jannar 2016 
sal-31 ta' Diċembru 2020, l-impjanti ta' 
kombustjoni jistgħu jiġu eżentati mill-
konformità mal-valuri limitu tal-
emissjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 30(2) 
u mar-rati tat-tneħħija tal-kubrit 
imsemmijin fl-Artikolu 31, fejn 
applikabbli, u mill-inklużjoni tagħhom fil-
pjan nazzjonali transitorju msemmi fl-
Artikolu 32 bil-kondizzjoni li jiġu 
sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda hija aktar konformi ma' għanijiet Ewropej oħrajn, bħall-Istrateġija Tematika 
dwar it-Tniġġis tal-Arja.

Emenda 250
Richard Seeber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt a

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) l-operatur tal-impjant ta' kombustjoni 
jimpenja ruħu, f'dikjarazzjoni bil-miktub 
ippreżentata sa mhux aktar tard mill-1 ta' 

(a) l-operatur tal-impjant ta' kombustjoni 
jimpenja ruħu, f'dikjarazzjoni bil-miktub 
ippreżentata sa mhux aktar tard mill-1 ta' 
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Jannar 2014 lill-awtorità kompetenti, li ma 
jħaddimx l-impjant għal aktar minn 20 000 
siegħa ta' tħaddim, li jibdew mill-1 ta' 
Jannar 2016 u jispiċċaw mhux aktar tard 
mill-31 ta' Diċembru 2023;

Jannar 2014 lill-awtorità kompetenti, li ma 
jħaddimx l-impjant għal aktar minn 20 000 
siegħa ta' tħaddim, li jibdew mill-1 ta' 
Jannar 2016 u jispiċċaw mhux aktar tard 
mill-31 ta' Diċembru 2020;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu transizzjonali għall-impjanti tal-kombustjoni li joperaw għal perjodu ta' żmien 
limitat kif previst mill-Pożizzjoni huwa twil wisq u jfixkel l-ilħuq tal-objettivi ta' kwalità tal-
Unjoni, stipulati partikolarment fl-Istrateġija Tematika dwar it-Tniġġis tal-Arja (CAFE). L-
Emenda hija ammissibbli għaliex din id-dispożizzjoni ma kinitx inkluża fil-proposta mressqa 
mill-Kummissjoni. 

Emenda 251
Esther de Lange

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt a

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) l-operatur tal-impjant ta' kombustjoni 
jimpenja ruħu, f'dikjarazzjoni bil-miktub 
ippreżentata sa mhux aktar tard mill-1 ta' 
Jannar 2014 lill-awtorità kompetenti, li ma 
jħaddimx l-impjant għal aktar minn 20 000 
siegħa ta' tħaddim, li jibdew mill-1 ta' 
Jannar 2016 u jispiċċaw mhux aktar tard 
mill-31 ta' Diċembru 2023;

(a) l-operatur tal-impjant ta' kombustjoni 
jimpenja ruħu, f'dikjarazzjoni bil-miktub 
ippreżentata sa mhux aktar tard mill-1 ta' 
Jannar 2014 lill-awtorità kompetenti, li ma 
jħaddimx l-impjant għal aktar minn 20 000 
siegħa ta' tħaddim, li jibdew mill-1 ta' 
Jannar 2016 u jispiċċaw mhux aktar tard 
mill-31 ta' Diċembru 2020;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda hija aktar konformi ma' għanijiet Ewropej oħrajn, bħall-Istrateġija Tematika 
dwar it-Tniġġis tal-Arja.
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Emenda 252
Theodoros Skylakakis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt a

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) l-operatur tal-impjant ta' kombustjoni 
jimpenja ruħu, f'dikjarazzjoni bil-miktub 
ippreżentata sa mhux aktar tard mill-1 ta' 
Jannar 2014 lill-awtorità kompetenti, li ma 
jħaddimx l-impjant għal aktar minn 20 000
siegħa ta' tħaddim, li jibdew mill-1 ta' 
Jannar 2016 u jispiċċaw mhux aktar tard 
mill-31 ta' Diċembru 2023;

(a) l-operatur tal-impjant ta' kombustjoni 
jimpenja ruħu, f'dikjarazzjoni bil-miktub 
ippreżentata sa mhux aktar tard mill-1 ta' 
Jannar 2014 lill-awtorità kompetenti, li ma 
jħaddimx l-impjant għal aktar minn 30 000
siegħa ta' tħaddim, li jibdew mill-1 ta' 
Jannar 2016 u jispiċċaw mhux aktar tard 
mill-31 ta' Diċembru 2023;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-derogi mdaħħla mill-Kunsill huma importanti ħafna għas-sigurtà tal-provvista tal-gass 
matul il-perjodu ta' żmien kritiku bejn l-2016 u l-2023, meta l-għanijiet tal-'green package' 
iridu jintlaħqu simultanjament. Is-sigħat operattivi għall-Unitajiet eżistenti li se jingħataw 
deroga għandhom jiżdiedu għal 30 000 (każ ġenerali) mill-1 ta' Jannar 2016 sal-31 ta' 
Diċembru 2023, sabiex is-sigurtà tal-provvista tal-gass tkun iggarantita, filwaqt li jitqies il-
fat, li tali Unitajiet tat-tagħbija bażi joperaw skont restrizzjonijiet tekniċi (ma jistgħux 
joperaw taħt it-tagħbija teknika minima jew b'tagħbijiet li jvarjaw spiss).

Emenda 253
Theodoros Skylakakis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 33 – paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Fil-każ ta' impjant ta' kombustjoni 
b'input termiku kkwalifikat totali ta' aktar 
minn 1 500 MW li beda jitħaddem qabel 
il-31 ta' Diċembru 1986 u jaħraq
karburant solidu indiġenu b'valur kalorifiku 
nett ta' inqas minn 5 800 kJ/kg, b'kontenut 
kalorifiku nett ogħla minn 45% bil-piż, 
b'kontenut ikkombinat ta' rtuba u rmied 
ogħla minn 60% bil-piż u kontenut tal-
ossidu tal-kalċju fl-irmied akbar minn 

4. Fil-każ ta' impjanti li jaħarqu karburant 
solidu indiġenu b'valur kalorifiku nett ta' 
inqas minn 5 800 kJ/kg, b'kontenut 
kalorifiku nett ogħla minn 45% bil-piż, 
b'kontenut ikkombinat ta' rtuba u rmied 
ogħla minn 60% bil-piż u kontenut tal-
ossidu tal-kalċju fl-irmied akbar minn 
10%, l-għadd ta' sigħat ta' tħaddim 
imsemmijin fil-punt (a) tal-paragrafu 1 
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10%, l-għadd ta' siegħat ta' tħaddim 
imsemmijin fil-punt (a) tal-paragrafu 1 
għandu jkun ta' 32 000.

għandu jkun ta' 50 000.

Or. en

Justification

The derogations introduced by the Council are very important for the security of energy 
supply during the critical time period 2016-2023, when the targets of the 'green package' 
must be realized simultaneously. Operating hours for existing Units to be opted-out should be 
increased to 30.000 (general case) and 50.000 (specific case for indigenous solid fuel of very 
poor quality) for 01.01.2016-31.12.2023, so that the security of energy supply is guaranteed, 
taking into account of the fact, that such base load Units operate under technical restrictions 
(they are not able to operate below the minimum technical load or in frequently varying 
loads).

Emenda 254
Antonio Masip Hidalgo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 33 – paragrafu 4 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4a. Fil-każ ta' impjanti tal-kombustjoni 
b'input termiku kkwalifikat totali ta' aktar 
minn 900 MW, li bdew joperaw qabel il-
31 ta' Diċembru 1975 u li jaħarqu taħlita 
ta' gassijiet b'valur kalorifiku baxx minn 
proċessi siderurġiċi u mill-faħam biex l-
enerġija kkontribwita minn dan il-faħam 
hija darba u nofs dik ipprovduta mill-
gass, l-għadd ta' sigħat ta' operazzjoni 
msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 
għandu jkun ta' 32 000.

Or. en
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Emenda 255
Inés Ayala Sender

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 33 – paragrafu 4 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4a. Fil-każ ta' impjanti tal-kombustjoni 
b'input termiku kkwalifikat totali ta' aktar 
minn 900 MW li ngħataw l-ewwel 
permess wara l-1 ta' Lulju 1987 u li 
jaħarqu taħlita ta' gassijiet b'valur 
kalorifiku baxx minn proċessi siderurġiċi 
u mill-faħam biex l-enerġija kkontribwita 
minn dan il-faħam hija darba u nofs dik 
ipprovduta mill-gass, l-għadd ta' sigħat ta' 
operazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-
paragrafu 1 għandu jkun ta' 32 000.

Or. en

Emenda 256
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Sal-31 ta' Diċembru 2023, impjant ta' 
kombustjoni jista' jiġi eżentat mill-
konformità mal-valuri limitu tal-
emissjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 30(2) 
u r-rati tat-tneħħija tal-kubrit imsemmijin 
fl-Artikolu 33a bil-kondizzjoni li jiġu 
sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

1. Sal-31 ta' Diċembru 2018, impjant ta' 
kombustjoni jista' jiġi eżentat mill-
konformità mal-valuri limitu tal-
emissjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 30(2) 
u r-rati tat-tneħħija tal-kubrit imsemmijin 
fl-Artikolu 33a bil-kondizzjoni li jiġu 
sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda ta’ artikolu ġdid imdaħħal mill-Kunsill.
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Emenda 257
Richard Seeber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 35 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Sal-31 ta' Diċembru 2023, impjant ta' 
kombustjoni jista' jiġi eżentat mill-
konformità mal-valuri limitu tal-
emissjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 30(2) 
u r-rati tat-tneħħija tal-kubrit imsemmijin 
fl-Artikolu 33a bil-kondizzjoni li jiġu 
sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

1. Sal-31 ta' Diċembru 2020, impjant ta' 
kombustjoni jista' jiġi eżentat mill-
konformità mal-valuri limitu tal-
emissjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 30(2) 
u r-rati tat-tneħħija tal-kubrit imsemmijin 
fl-Artikolu 33a bil-kondizzjoni li jiġu
sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu transizzjonali għal impjanti tal-kombustjoni b' perjodu ta' żmien limitat kif previst 
mill-Pożizzjoni huwa twil wisq u l-qasam ta' applikazzjoni huwa wiesa' wisq. B'dan il-mod, l-
ilħuq tal-objettivi tal-Unjoni dwar il-kwalità tal-arja, stipulati fl-Istrateġija Tematika dwar it-
Tniġġis tal-Arja (CAFE), ikunu mfixkla. L-Emenda hija ammissibbli għaliex din id-
dispożizzjoni ma kinitx inkluża fil-proposta mressqa mill-Kummissjoni. 

Emenda 258
Elisabetta Gardini

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt a 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) l-input termali kklassifikat totali tal-
impjant ta' kombustjoni ma jaqbiżx il-200 
MW;

(a) fil-każ ta' sistemi ta' tisħin ċentrali, l-
input termali kklassifikat totali tal-impjant 
ta' kombustjoni ma jaqbiżx il-200 MW, u 
fil-każ ta' impjanti CHP b'effiċjenza 
għolja, kif stipulat fid-Direttiva 2004/8/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Frar 2004 dwar il-promozzjoni ta' 
koġenerazzjoni bbażata fuq id-domanda 
għal sħana utli fis-suq intern tal-
enerġija1;
____
1 ĠU L 52, 21.2.2004, p. 50.
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Or. it

Ġustifikazzjoni

B'referenza għall-produzzjoni ċentralizzata tas-sħana, jeħtieġ li jitqies il-fatt li l-impjanti 
CHP huma differenti minn impjanti oħra tal-kombustjoni billi huma effiċjenti ħafna (kif 
rikonoxxut mis-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali 2002-2012) u għalhekk għandhom 
anqas emissjonijiet. Għalhekk, is-sistemi kollha CHP għandhom ikunu ttrattati bl-istess mod 
bħall-impjanti ta' tisħin ċentrali, bil-għan li titħeġġeġ il-koġenerazzjoni.

Emenda 259
Richard Seeber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt a

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) l-input termali kklassifikat totali tal-
impjant ta' kombustjoni ma jaqbiżx il-200 
MW;

(a) l-input termali kklassifikat totali tal-
impjant ta' kombustjoni ma jaqbiżx il-150 
MW;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu transizzjonali għal impjanti tal-kombustjoni b' perjodu ta' żmien limitat kif previst 
mill-Pożizzjoni huwa twil wisq u l-qasam ta' applikazzjoni huwa wiesa' wisq. B'dan il-mod, l-
ilħuq tal-objettivi tal-Unjoni dwar il-kwalità tal-arja, stipulati fl-Istrateġija Tematika dwar it-
Tniġġis tal-Arja (CAFE), ikunu mfixkla. L-Emenda hija ammissibbli għaliex din id-
dispożizzjoni ma kinitx inkluża fil-proposta mressqa mill-Kummissjoni. 

Emenda 260
Elisabetta Gardini

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt c

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(c) mill-inqas 50 % tal-produzzjoni tas-
sħana utli tal-impjant, bħala medja attwali 
matul perijodu ta' ħames snin, titwassal fil-
forma ta' fwar jew misħun lil netwerk 

(c) mill-inqas 50 % tal-produzzjoni tas-
sħana utli tal-impjant, bħala medja attwali 
matul perijodu ta' ħames snin, titwassal fil-
forma ta' fwar jew misħun lil netwerk 
pubbliku għat-tisħin distrettwali jew lil 
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pubbliku għat-tisħin distrettwali; u utilitajiet oħra bbażati fuq is-CHP; u

Or. it

Ġustifikazzjoni

B'referenza għall-produzzjoni ċentralizzata tas-sħana, jeħtieġ li jitqies il-fatt li l-impjanti 
CHP huma differenti minn impjanti oħra tal-kombustjoni billi huma effiċjenti ħafna (kif 
rikonoxxut mis-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali 2002-2012) u għalhekk għandhom 
anqas emissjonijiet. Għalhekk, is-sistemi kollha CHP għandhom ikunu ttrattati bl-istess mod 
bħall-impjanti ta' tisħin ċentrali, bil-għan li titħeġġeġ il-koġenerazzjoni.

Emenda 261
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt d

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(d) il-valuri limitu tal-emissjonijiet għad-
diossidu tal-kubrit, l-ossidu tan-nitroġenu u 
trab stabbiliti fil-permess tiegħu, 
applikabbli fil-31 ta' Diċembru 2015, skont 
b'mod partikolari r-rekwiżiti tad-Direttivi 
2001/80/KE u2008/1/KE, mill-inqas 
jinżammu sal-31 ta' Diċembru 2023.

(d) il-valuri limitu tal-emissjonijiet għad-
diossidu tal-kubrit, l-ossidu tan-nitroġenu u 
trab stabbiliti fil-permess tiegħu, 
applikabbli fil-31 ta' Diċembru 2015, skont 
b'mod partikolari r-rekwiżiti tad-Direttivi 
2001/80/KE u2008/1/KE, mill-inqas 
jinżammu sal-31 ta' Diċembru 2018.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda ta’ artikolu ġdid imdaħħal mill-Kunsill.

Emenda 262
Richard Seeber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 35 – paragrafu 1 – punt d

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(d) il-valuri limitu tal-emissjonijiet għad-
diossidu tal-kubrit, l-ossidu tan-nitroġenu u 

(d) il-valuri limitu tal-emissjonijiet għad-
diossidu tal-kubrit, l-ossidu tan-nitroġenu u 
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trab stabbiliti fil-permess tiegħu, 
applikabbli fil-31 ta' Diċembru 2015, skont 
b'mod partikolari r-rekwiżiti tad-Direttivi 
2001/80/KE u2008/1/KE, mill-inqas 
jinżammu sal-31 ta' Diċembru 2023.

trab stabbiliti fil-permess tiegħu, 
applikabbli fil-31 ta' Diċembru 2015, skont 
b'mod partikolari r-rekwiżiti tad-Direttivi 
2001/80/KE u2008/1/KE, mill-inqas 
jinżammu sal-31 ta' Diċembru 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu transizzjonali għal impjanti tal-kombustjoni b' perjodu ta' żmien limitat kif previst 
mill-Pożizzjoni huwa twil wisq u l-qasam ta' applikazzjoni huwa wiesa' wisq. B'dan il-mod, l-
ilħuq tal-objettivi tal-Unjoni dwar il-kwalità tal-arja, stipulati fl-Istrateġija Tematika dwar it-
Tniġġis tal-Arja (CAFE), ikunu mfixkla. L-Emenda hija ammissibbli għaliex din id-
dispożizzjoni ma kinitx inkluża fil-proposta mressqa mill-Kummissjoni. 

Emenda 263
Elisabetta Gardini

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 35 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 
2016, kull Stat Membru għandu 
jikkomunika lill-Kummissjoni lista ta' 
kwalunkwe impjant ta' kombustjoni li 
għalih japplika l-paragrafu 1, inkluż il-
kapaċità termali kklassifikat totali tiegħu, 
it-tipi ta' karburanti użati u l-valuri limitu 
tal-emissjonijiet applikabbli għad-diossidu 
tal-kubrit, l-ossidu tan-nitroġenu u trab. 
Barra minn hekk, l-Istati Membri
għandhom, għal kwalunkwe impjant ta' 
kombustjoni li għalih japplika l-paragrafu 1 
u matul il-perijodu msemmi f'dak il-
paragrafu, jinforma lill-Kummissjoni 
annwalment dwar il-proporzjon ta' 
produzzjoni ta' sħana utli ta' kull impjant li 
titwassal fil-forma ta' fwar jew misħun lil 
netwerk pubbliku għat-tisħin distrettwali, 
espress bħala medja rikorrenti matul il-
ħames snin preċedenti.

2. Sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 
2016, kull Stat Membru għandu 
jikkomunika lill-Kummissjoni lista ta' 
kwalunkwe impjant ta' kombustjoni li 
għalih japplika l-paragrafu 1, inkluż il-
kapaċità termali kklassifikat totali tiegħu, 
it-tipi ta' karburanti użati u l-valuri limitu 
tal-emissjonijiet applikabbli għad-diossidu 
tal-kubrit, l-ossidu tan-nitroġenu u trab. 
Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom, għal kwalunkwe impjant ta' 
kombustjoni li għalih japplika l-paragrafu 1 
u matul il-perijodu msemmi f'dak il-
paragrafu, jinforma lill-Kummissjoni 
annwalment dwar il-proporzjon ta' 
produzzjoni ta' sħana utli ta' kull impjant li 
titwassal fil-forma ta' fwar jew misħun lil 
netwerk pubbliku għat-tisħin distrettwali 
jew lil utilitajiet oħra bbażati fuq is-CHP, 
espress bħala medja rikorrenti matul il-
ħames snin preċedenti.
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Or. it

Ġustifikazzjoni

B'referenza għall-produzzjoni ċentralizzata tas-sħana, jeħtieġ li jitqies il-fatt li l-impjanti 
CHP huma differenti minn impjanti oħra tal-kombustjoni billi huma effiċjenti ħafna (kif 
rikonoxxut mis-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali 2002-2012) u għalhekk għandhom 
anqas emissjonijiet. Għalhekk, is-sistemi kollha CHP għandhom ikunu ttrattati bl-istess mod 
bħall-impjanti ta' tisħin ċentrali, bil-għan li titħeġġeġ il-koġenerazzjoni.

Emenda 264
Elisabetta Gardini

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 36

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 36
Ħżin ġeoloġiku ta' diossidu tal-karbonju

imħassar

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-operaturi tal-impjanti kollha ta' 
kombustjoni b'output elettriku kklassifikat 
ta' 300 megawatts jew aktar li għalihom 
il-liċenzja oriġinali għall-kostruzzjoni jew, 
fin-nuqqas ta' tali proċedura, il-liċenzja 
oriġinali għat-tħaddim tingħata wara d-
dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2009/31/KE 
tal-Parlament Ewopew u tal-Kunsill tat-
23 ta' April 2009 dwar il-ħżin ġeoloġiku 
ta' diossidu tal-karbonju, ivvalutaw jekk 
ġewx sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:
 (a) siti adatti għall-ħżin huma 
disponibbli,
(b) il-faċilitajiet ta' trasport huma fattibbli 
teknikament u ekonomikament,
(c) huwa fattibbli teknikament u 
ekonomikament li jistgħu jsiru modifiki 
għall-qbid ta' diossidu tal-karbonju.
2. Jekk jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet fil-
paragrafu 1, l-awtorità kompetenti 
għandha tiżgura li fis-sit tal-installazzjoni 
għandu jkun hemm spazju adatt għat-
tagħmir meħtieġ biex jinqabad u jiġi 
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ppressat id-diossidu tal-karbonju. L-
awtorità kompetenti għandha 
tiddetermina jekk il-kondizzjonijiet 
intlaħqux skont il-valutazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1 u informazzjoni 
disponibbli oħra, b'mod partikolari 
rigward il-protezzjoni tal-ambjent u s-
saħħa tal-bniedem.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun evitata d-duplikazzjoni ta' partijiet minn direttivi oħra li diġà qegħdin fis-seħħ.

Emenda 265
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 38 – paragrafu 1 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jitwettaq il-monitoraġġ ta' sustanzi li 
jniġġsu l-ajru, skont il-Parti 3 tal-Anness.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jitwettaq il-monitoraġġ ta' sustanzi li 
jniġġsu l-ajru, skont il-Parti 3 tal-Anness. 
L-Istati Membri għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku taqsira 
tal-informazzjoni pprovduta.

Or. en

Emenda 266
Elisabetta Gardini

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 40 – paragrafu 3 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3a. Il-metodi ta' kalkolu stipulati f'dan l-
Artikolu m'għandhomx japplikaw fil-każ 
ta' impjanti tal-kombustjoni li jaħarqu 
diversi karburanti kif imsemmi fl-Artikolu 
30(2) li jużaw gassijiet ta' skart mill-
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produzzjoni tal-azzar. L-Artikolu 14(6) 
għandu japplika għal impjanti bħal dawn.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-pressjoni mill-gassijiet ta' skart f'dan it-tip ta' impjant, il-kriterji ta' kalkolu 
stipulati fl-Artikolu 40 ma jistgħux ikunu applikati. Għalhekk għandu japplika l-Artikolu 
14(6). 

Emenda 267
Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 46 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Għall-impjanti ta' kombustjoni ta' 
koinċinerazzjoni tal-iskart li jaħarqu 
karburant solidu indiġenu, u li ma 
jistgħux jikkonformaw mal-valuri limitu 
tal-emissjonijiet għad-diossidu tal-kubrit, 
imsemmi fil-Parti 4 tal-Anness VI 
minħabba l-karatteristiċi ta' dan il-
karburant, l-Istati Membri minflok jistgħu 
japplikaw ir-rati minimi tat-tneħħija tal-
kubrit stabbiliti fil-Parti 5 tal-Anness V, 
skont ir-regoli ta' konformità stabbiliti fil-
Parti 6 ta' dak l-Anness.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skont id-Direttivi 200/76/KE u 2001/80/KE, il-koinċinerazzjoni tal-iskart huwa permess ukoll 
f'impjanti tal-kombustjoni li jużaw karburant indiġenu b'livell għoli ta' kubrit. Il-Pożizzjoni 
tal-Kunsill tipprovdi wkoll il-possibilità li jintuża faħam indiġenu b'livell għoli ta' kubrit, 
għalkemm mhux f'impjanti ta' koinċinerazzjoni. Għal raġunijiet ta' trattament ugwali u sabiex 
jitħarsu r-riżorsi, għandu jkun possibbli wkoll li l-faħam indiġenu b'livell għoli ta' kubrit 
jintuża f'impjanti ta' koinċinerazzjoni, b'konformità mal-kundizzjonijiet dwar it-tneħħija tal-
kubrit stabbiliti fl-Anness V.
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Emenda 268
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 72 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
ssir disponibbli għall-Kummissjoni, mal-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, l-
informazzjoni dwar data rappreżentattiva 
dwar l-emissjonijiet u forom oħra ta' 
tniġġis, dwar il-valuri limitu tal-
emissjonijiet, dwar l-applikazzjoni tal-aħjar 
metodi tekniċi disponibbli skont l-
Artikoli 14 u 15 u dwar il-progress li sar 
rigward l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta' 
metodi tekniċi emerġenti skont l-Artikolu 
27. L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-
informazzjoni disponibbli f'format 
elettroniku.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
ssir disponibbli għall-Kummissjoni, mal-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, l-
informazzjoni dwar data rappreżentattiva 
dwar l-emissjonijiet u effetti ambjentali
oħra, dwar il-valuri limitu tal-emissjonijiet, 
dwar l-applikazzjoni tal-aħjar metodi 
tekniċi disponibbli skont l-Artikoli 14 u 15, 
id-derogi mogħtija skont l-Artikolu 15(4)
u dwar il-progress li sar rigward l-iżvilupp 
u l-applikazzjoni ta' metodi tekniċi 
emerġenti skont l-Artikolu 27.

L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw u 
jtejbu regolarment is-sistemi ta' 
informazzjoni nazzjonali sabiex jagħmlu 
l-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu disponibbli għall-
Kummissjoni f'format elettroniku. L-Istati 
Membri għandhom jagħmlu disponibbli 
għall-pubbliku taqsira tal-informazzjoni 
pprovduta.

Or. en

Emenda 269
Elisabetta Gardini

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 72 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
ssir disponibbli għall-Kummissjoni, mal-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, l-
informazzjoni dwar data rappreżentattiva 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
ssir disponibbli għall-Kummissjoni, mal-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, l-
informazzjoni dwar data rappreżentattiva 
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dwar l-emissjonijiet u forom oħra ta' 
tniġġis, dwar il-valuri limitu tal-
emissjonijiet, dwar l-applikazzjoni tal-aħjar 
metodi tekniċi disponibbli skont l-
Artikoli 14 u 15 u dwar il-progress li sar 
rigward l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta' 
metodi tekniċi emerġenti skont l-Artikolu 
27. L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-
informazzjoni disponibbli f'format 
elettroniku.

dwar l-emissjonijiet u forom oħra ta' 
tniġġis, dwar il-valuri limitu tal-
emissjonijiet, dwar derogi mogħtija skont 
l-Artikolu 15(4) u r-raġunijiet mogħtija 
għalihom, dwar l-applikazzjoni tal-aħjar 
metodi tekniċi disponibbli skont l-
Artikoli 14 u 15 u dwar il-progress li sar 
rigward l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta' 
metodi tekniċi emerġenti skont l-Artikolu 
27. L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-
informazzjoni disponibbli f'format 
elettroniku.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Derogi mogħtija mill-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 15 għandhom jiġu nnotifikati 
lill-Kummissjoni sabiex ikunu evitati l-abbużi, b'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
59(4) rigward l-impjanti li jużaw is-solventi organiċi.

Emenda 270
Richard Seeber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 72 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
ssir disponibbli għall-Kummissjoni, mal-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, l-
informazzjoni dwar data rappreżentattiva 
dwar l-emissjonijiet u forom oħra ta' 
tniġġis, dwar il-valuri limitu tal-
emissjonijiet, dwar l-applikazzjoni tal-aħjar 
metodi tekniċi disponibbli skont l-
Artikoli 14 u 15 u dwar il-progress li sar 
rigward l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta' 
metodi tekniċi emerġenti skont l-Artikolu 
27. L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-
informazzjoni disponibbli f'format 
elettroniku.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
ssir disponibbli għall-Kummissjoni, mal-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, l-
informazzjoni dwar data rappreżentattiva 
dwar l-emissjonijiet u forom oħra ta' 
tniġġis, dwar il-valuri limitu tal-
emissjonijiet, dwar l-applikazzjoni tal-aħjar 
metodi tekniċi disponibbli skont l-
Artikoli 14 u 15, b'mod partikulari dwar l-
għoti ta' eżenzjonijiet skont l-Artikolu 
15(4), u dwar il-progress li sar rigward l-
iżvilupp u l-applikazzjoni ta' metodi tekniċi 
emerġenti skont l-Artikolu 27. L-Istati 
Membri għandhom jagħmlu l-
informazzjoni disponibbli f'format 
elettroniku.
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Or. en

Emenda 271
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 72 – paragrafu 4 – punt a

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) għall-impjanti ta' kombustjoni li 
għalihom japplika l-Artikolu 31, il-
kontenut tal-kubrit tal-karburant solidu 
indiġenu użat u r-rata tat-tneħħija tal-kubrit 
miksuba, b'medja għal kull xahar; u

(a) għall-impjanti ta' kombustjoni li 
għalihom japplika l-Artikolu 31, il-
ġustifikazzjoni teknika tan-nonfattibilità 
tal-konformità mal-Valuri Limitu tal-
Emissjonijiet msemmija fl-Artikolu 33(2) 
u (3), il-kontenut tal-kubrit tal-karburant 
solidu indiġenu użat u r-rata tat-tneħħija 
tal-kubrit miksuba, b'medja għal kull 
xahar; u

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda għal derogi ġodda mdaħħla mill-Kunsill. Dawk l-Istati Membri li m'għandhomx 
impjanti li japplikaw ir-rata speċjali ta' tnaqqis ta' kubrit iridu jipprovdu ġustifikazzjoni 
teknika ta' nonfattibilità minħabba l-konformità mal-Valuri Limitu tal-Emissjonijiet regolari.

Emenda 272
Oreste Rossi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 72 – paragrafu 4 – punt b

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) għall-impjanti ta' kombustjoni li ma 
joperawx aktar minn 1 500 siegħa ta' 
tħaddim kull sena bħala medja attwali 
matul perijodu ta' ħames snin, l-għadd ta' 
sigħat ta' tħaddim kull sena.

(b) għall-impjanti ta' kombustjoni li ma 
joperawx aktar minn 3 000 siegħa ta' 
tħaddim kull sena bħala medja attwali 
matul perijodu ta' ħames snin, l-għadd ta' 
sigħat ta' tħaddim kull sena.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Huwa stmat li 3 000 siegħa fis-sena ta' operat huma aktar rappreżentattivi ta' dawk l-impjanti 
tal-enerġija li jkopru l-akbar produzzjoni ta' enerġija.

Emenda 273
Elena Oana Antonescu; Rareş-Lucian Niculescu

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 73 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Sal-31 ta' Diċembru 2012, il-
Kummissjoni għandha teżamina l-ħtieġa 
li: 

imħassar

(a) jiġu kkontrollati l-emissjonijiet:
(i) mill-kombustjoni ta' karburanti 
f'installazzjonijiet b'kapaċità termali 
kklassifikata totali taħt il-50 MW; 
(ii) mit-trobbija intensiva tal-baqar; u 
(iii) mit-tifrix ta' demel; u
(b) jiġu stabbiliti fl-Anness I:
(i) limiti ddifferenzjati ta' kapaċità għat-
trobbija ta' speċi differenti ta' tjur;
(ii) limiti ta' kapaċità għat-trobbija 
simultanja ta' tipi differenti ta' annimali 
fl-istess installazzjoni.
Hija għandha tirrapporta r-riżultati ta' 
dak l-eżami lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill flimkien ma' proposta leġislattiva, 
jekk ikun il-każ.

Or. en
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Emenda 274
Mairead McGuinness

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 73 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Sal-31 ta' Diċembru 2012, il-
Kummissjoni għandha teżamina l-ħtieġa 
li: 

imħassar

(a) jiġu kkontrollati l-emissjonijiet:
(i) mill-kombustjoni ta' karburanti 
f'installazzjonijiet b'kapaċità termali 
kklassifikata totali taħt il-50 MW; 
(ii) mit-trobbija intensiva tal-baqar; u 
(iii) mit-tifrix ta' demel; u
(b) jiġu stabbiliti fl-Anness I:
(i) limiti ddifferenzjati ta' kapaċità għat-
trobbija ta' speċi differenti ta' tjur;
(ii) limiti ta' kapaċità għat-trobbija 
simultanja ta' tipi differenti ta' annimali 
fl-istess installazzjoni.
Hija għandha tirrapporta r-riżultati ta' 
dak l-eżami lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill flimkien ma' proposta leġislattiva, 
jekk ikun il-każ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-klawsola ta' analiżi addizzjonali mhijiex meħtieġa. Jekk fil-ġejjieni jinħtieġu 
regolamenti bħal dawn, il-Kummissjoni Ewropea tista' tirrevedi d-Direttiva fi kwalunkwe 
żmien.
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Emenda 275
Christa Klaß

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 73 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Sal-31 ta' Diċembru 2012, il-
Kummissjoni għandha teżamina l-ħtieġa 
li: 

imħassar

(a) jiġu kkontrollati l-emissjonijiet:
(i) mill-kombustjoni ta' karburanti 
f'installazzjonijiet b'kapaċità termali 
kklassifikata totali taħt il-50 MW; 
(ii) mit-trobbija intensiva tal-baqar; u 
(iii) mit-tifrix ta' demel; u
(b) jiġu stabbiliti fl-Anness I:
(i) limiti ddifferenzjati ta' kapaċità għat-
trobbija ta' speċi differenti ta' tjur;
(ii) limiti ta' kapaċità għat-trobbija 
simultanja ta' tipi differenti ta' annimali 
fl-istess installazzjoni.
Hija għandha tirrapporta r-riżultati ta' 
dak l-eżami lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill flimkien ma' proposta leġislattiva, 
jekk ikun il-każ.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

It-turbini tal-gass mhux dejjem ikunu jistgħu jitħaddmu bil-gass naturali u jridu jkunu jistgħu 
jaħdmu wkoll b'karburanti likwidi. Dan huwa importanti fil-każ ta' nuqqas ta' gass naturali. 
Anke jekk jintużaw it-teknoloġiji l-aktar moderni, il-valuri limitu proposti jistgħu jinkisbu biss 
bl-użu ta' kwantitajiet eċċessivament għoljin ta' ilma u ammonja. Il-valuri limitu proposti 
mill-Kunsill ma jikkorrispondux għal dawk tad-Direttiva dwar l-Impjanti l-Kbar tal-
Kombustjoni. Din id-Direttiva tistipula li l-emissjonijiet tal-ossidu tan-nitrat iridu jkunu bejn 
il-120 u t-350 mg/Nm³. 
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Emenda 276
Elisabetta Gardini

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 73 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a – subpunt i

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(i) mill-kombustjoni ta' karburanti 
f'installazzjonijiet b'kapaċità termali 
kklassifikata totali taħt il-50 MW;

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Impjanti b'input termali ta' anqas minn 50 MW ma jiġġenerawx emissjonijiet sinifikanti. 
Barra minn hekk, m'hemmx BREFs (dokumenti ta' referenza tal-BAT).

Emenda 277
Marianne Thyssen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 73 – paragrafu 2 – punt a – subpunt ii

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(ii) mit-trobbija intensiva tal-baqar; u imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-klawsola ta' analiżi addizzjonali mhijiex meħtieġa. Jekk fil-ġejjieni jinħtieġu 
regolamenti bħal dawn, il-Kummissjoni Ewropea tista' tirrevedi d-Direttiva fi kwalunkwe 
żmien. Barra minn hekk, it-twessigħ tal-ambitu ta' din id-Direttiva mhuwiex proporzjonat 
mal-impatt ambjentali possibbli li dawk l-attivitajiet jistgħu jikkawżaw. 
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Emenda 278
Marianne Thyssen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 73 – paragrafu 2 – punt a – subpunt iii

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(iii) mit-tifrix ta' demel; u imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-klawsola ta' analiżi addizzjonali mhijiex meħtieġa. Jekk fil-ġejjieni jinħtieġu 
regolamenti bħal dawn, il-Kummissjoni Ewropea tista' tirrevedi d-Direttiva fi kwalunkwe 
żmien. L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar in-Nitrati fil-livell tal-Istati Membri diġà 
wasslet għal politika restrittiva u elaborata dwar id-demel.

Emenda 279
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 73 – paragrafu 2 – punt a – subpunti iii a – iii d (ġodda)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(iiia) mill-installazzjonijiet li jwettqu l-
attivitajiet imsemmija fil-punti 2.1 u 2.2 
tal-Anness I, b'mod partikulari d-diossini 
u l-furani; u
(iiib) mill-installazzjonijiet li jwettqu l-
attivitajiet imsemmija fil-punti 1.1 u 1.2 
tal-Anness I, b'mod partikulari l-
merkurju; u
(iiic) mill-installazzjonijiet li jwettqu l-
attivitajiet imsemmija fil-punti 2.1. 2.2, 
2.3, 2.4 tal-Anness I, b'mod partikulari l-
metalli tqal u l-komposti tagħhom bħall-
arseniku, il-kadmju, il-kromju, iċ-ċjanuri, 
iċ-ċomb, in-nikil, ir-ram;  id-diossini u l-
furani, il-perfluworokarbonji, il-fenoli, l-
idrokarburi aromatiċi poliċikliċi u l-
eżafluworid tal-kubrit; u
(iiid) mill-installazzjonijiet l-oħra kollha 
koperti bl-Anness I fejn ikun stabbilit fis-
sena ta' rappurtaġġ Ewropea PRTR 2007, 
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li attività partikulari tal-Anness I 
tikkontribwixxi għal tal-anqas [20%] tal-
emissjonijiet totali mill-attivitajiet tal-
Anness I. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda għal test ġdid imdaħħal mill-Kunsill. Ix-xibka ta' Sikurezza Ewropea tipprovdi 
salvagwardja minimali importanti kontra t-tkomplija ta' implimentazzjoni ħażina tal-BAT. 
Huwa essenzjali li l-Kummissjoni tivvaluta l-emissjonijiet totali kkawżati mill-attivitajiet tal-
Anness I u li tipproponi proposti leġiżlattivi sabiex ikunu kkontrollati l-emissjonijiet minn 
dawk is-setturi li jikkontribwixxu l-aktar għall-emissjonijiet totali, b'konformità mal-prinċipju 
tal-prevenzjoni tat-tniġġis.

Emenda 280
Marianne Thyssen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 73 – paragrafu 2 – punt b

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) jiġu stabbiliti fl-Anness I: imħassar
(i) limiti ddifferenzjati ta' kapaċità għat-
trobbija ta' speċi differenti ta' tjur;
(ii) limiti ta' kapaċità għat-trobbija 
simultanja ta' tipi differenti ta' annimali 
fl-istess installazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-klawsola ta' analiżi addizzjonali mhijiex meħtieġa. Jekk fil-ġejjieni jinħtieġu 
regolamenti bħal dawn, il-Kummissjoni Ewropea tista' tirrevedi d-Direttiva fi kwalunkwe 
żmien. Barra minn hekk, it-twessigħ tal-ambitu ta' din id-Direttiva mhuwiex proporzjonat 
mal-impatt ambjentali possibbli li dawk l-attivitajiet jistgħu jikkawżaw. 
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Emenda 281
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 74

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Sabiex id-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva jkunu jistgħu jiġu adattati għall-
progress xjentifiku u tekniku abbażi tal-
aħjar teknika disponibbli, il-Kummissjoni 
għandha tadotta atti delegati f'konformità 
mal-Artikolu 76 u fir-rigward tal-
adattament tal-Partijiet 3 u 4 tal-
Anness V, il-Partijiet 2, 6, 7 u 8 tal-
Anness VI u l-Partijiet 5, 6, 7 u 8 tal-
Anness VII għal dan il-progress xjentifiku 
u tekniku.

1. Sabiex id-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva jkunu jistgħu jiġu adattati għall-
progress xjentifiku u tekniku abbażi tal-
aħjar teknika disponibbli, il-Kummissjoni 
għandha, bla ħsara għall-Artikolu 13(5a), 
tissupplimenta, u meta jkun japplika 
taġġusta, ir-rekwiżiti minimi stabbiliti fl-
Annessi għal din id-Direttiva permezz ta'
atti delegati f'konformità mal-Artikolu 76 
tal-anqas dwar dan li ġej:

a) sal-31 ta’ Diċembru 2011 il-valuri 
limitu tal-emissjonijiet kif ukoll ir-
rekwiżiti tal-monitoraġġ u l-konformità 
għall-emissjonijiet tad-diossini u l-furani 
minn stallazzjonijiet li jkunu qed iwettqu 
l-attivitajiet msemmija f’punti 2.1 u 2.2 ta’ 
Anness I;
b) sal-31 ta' Diċembru 2013 tistabbilixxi 
miżuri ta' prevenzjoni, inklużi valuri 
limitu tal-emissjonijiet, għal emissjonijiet 
tal-merkurju mill-attivitajiet imsemmija 
fil-punti 1.1 u 1.2 tal-Anness I.
2. Qabel l-adozzjoni tal-miżuri msemmija 
fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta l-organizzazzjonijiet tal-
industrija u l-organizzazzjonijiet 
nongovernattivi relevanti li jippromwovu 
l-ħarsien tal-ambjent u għandha 
tirrapporta dwar l-eżitu tal-
konsultazzjonijiet u dwar kif dawn ġew 
ikkunsidrati.

Or. en

Justification

Partial reinstatement of first reading amendment 61. The European Safety net provides for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT. It is essential 
that the European Safety net is based on technical considerations derived from what can be 
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achieved by BAT and set in accordance to the pollution prevention and polluter pays 
principle. A coherent approach would be to set minimum binding requirements for particular 
polluting substances in priority for those particular industry sectors where it is established 
that they contribute most to the total share of industrial emissions. 

Emenda 282
Richard Seeber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 74 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 74a
Rekwiżiti minimi għall-attivitajiet tal-

Anness I
1. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
74, jekk evalwazzjoni tal-istat ta' 
implimentazzjoni tal-aħjar tekniki 
disponibbli mill-attivitajiet stabbiliti fl-
Anness I jew tal-impatt ta' dawk l-
attivitajiet fuq l-ambjent kollu turi l-ħtieġa 
għal azzjoni tal-Unjoni, il-Kummissjoni 
għandha, abbażi tad-dokumenti ta' 
referenza tal-BAT, tippreżenta proposta 
leġiżlattiva għall-istabbiliment ta' valuri 
limitu tal-emissjonijiet u għall-
monitoraġġ u l-konformità tar-rekwiżiti 
bħala rekwiżiti minimi fl-Unjoni kollha. 
Il-valuri limitu tal-emissjonijiet jistgħu 
jkunu supplimentati minn parametri 
ekwivalenti jew minn miżuri tekniċi meta 
jkun jista' jinkiseb livell ekwivalenti ta' 
ħarsien tal-ambjent minn parametri 
ekwivalenti bħal dawn.
2. Meta tkun ivvalutata l-ħtieġa għar-
rekwiżiti minimi msemmija fil-paragrafu 
1, il-Kummissjoni, b'mod partikulari, 
għandha tqis l-informazzjoni li tkun 
ingħatat mill-Istati Membri skont l-
Artikolu 72(1).
3. Qabel ma l-Kummissjoni tressaq il-
proposta msemmija fil-paragrafu 1, 
għandha tikkonsulta lil esperti mill-Istati 
Membri, lil organizzazzjonijiet tal-
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industrija u lil organizzazzjonijiet mhux 
governattivi relevanti li jippromwovu l-
ħarsien tal-ambjent u għandha 
tirrapporta dwar l-eżitu tal-
konsultazzjonijiet u dwar kif dawn ġew 
ikkunsidrati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-Emenda huwa li jinstab kompromess bejn l-Artikolu 15(4) tal-Pożizzjoni u l-
Emenda 62 tal-pożizzjoni fl-ewwel qari tal-Parlament Ewropew. Madankollu, bil-kontra tal-
Emenda 62, ir-rekwiżiti minimi għall-attivitajiet elenkati fl-Anness I għandhom, kif previst 
mill-Artikolu 19 tad-Direttiva 2008/1/KE eżistenti, jiġu adottati fuq bażi individwali u 
għandhom ikunu suġġetti għall-proċedura ta' kodeċiżjoni. Il-ħtieġa għal rekwiżit minimu 
għandha b'mod partikulari tkun identifikata abbażi tal-implimentazzjoni tar-rappurtar mill-
Istati Membri. 

Emenda 283
Kriton Arsenis

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 74 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 74a
Rekwiżiti minimi

1. Bla ħsara għall-Artikolu 67, il-
Kummissjoni għandha, fi żmien tnax-il 
xahar mill-pubblikazzjoni ta’ dokument 
ta’ referenza tal-BAT skont l-Artikolu 14, 
u abbażi tal-konklużjonijiet tal-BAT fid-
dokument ta’ referenza tal-BAT, tistipula 
l-valuri limitu tal-emissjonijiet kif ukoll 
ir-rekwiżiti tal-monitoraġġ u l-konformità 
bħala rekwiżiti minimi. Valuri limitu tal-
emissjonijiet jistgħu jkunu supplimentati 
minn parametri ekwivalenti jew minn 
miżuri tekniċi meta jkun jista' jinkiseb 
livell ekwivalenti ta' ħarsien tal-ambjent 
minn parametri ekwivalenti bħal dawn.
Rekwiżiti minimi bħal dawn għandhom 
ikunu indirizzati għal impatti ambjentali 
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sinifikanti tal-attivitajiet jew 
installazzjonijiet ikkonċernati u 
għandhom ikunu bbażati fuq il-
BAT/AEL. 
Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi ta’ din id-Direttiva li mhumiex 
essenzjali, għandhom ikunu adottati skont 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
stipulata fl-Artikolu 69(2).
2. Qabel l-adozzjoni tal-miżuri ta’ 
implimentazzjoni msemmija fl-ewwel
paragrafu, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lill-organizzazzjonijiet tal-
industrija relevanti u lill-
organizzazzjonijiet mhux governattivi li 
jippromwovu l-ħarsien tal-ambjent u 
għandha tirrapporta r-riżultat tal-
konsultazzjonijiet u kif dawn kienu 
kkunsidrati.
3. Skont il-paragrafi 1 u 2, il-
Kummissjoni għandha, b’mod partikolari, 
sal-31 ta’ Diċembru 2011, tistipula l-
valuri limitu tal-emissjonijiet kif ukoll ir-
rekwiżiti tal-monitoraġġ u l-konformità 
għall-emissjonijiet tad-diossini u l-furani 
minn installazzjonijiet li jkunu qed 
iwettqu l-attivitajiet msemmija fil-punti 
2.1 u 2.2 tal-Anness I. 
L-Istati Membri jew l-awtoritajiet 
kompetenti tagħhom jistgħu jistipulaw 
valuri limitu tal-emissjonijiet iktar stretti 
għal emissjonijiet tad-diossini u l-furani.
Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
elementi ta’ din id-Direttiva li mhumiex 
essenzjali, għandhom ikunu adottati skont 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
stipulata fl-Artikolu 69(2).

Or. en
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Emenda 284
Elisabetta Gardini

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 80 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
għall-konformità mal-Artikolu 2, mal-
Artikolu 3(10 sa (13), (17) sa (22), (25) sa 
(29) u (33) sa (35), mal-Artikolu 4(2) u (3), 
mal-Artikolu 5(1), mal-Artikolu 7, mal-
Artikoli 8 u 10, mal-Artikolu 11(e) u (h), 
mal-Artikolu 12(1)(e) u (h), mal-Artikolu 
13(7), mal-Artikolu 14(1)(c)(ii), mal-
Artikolu 14(1)(d), (e), (f) u (h), mal-
Artikolu 14(2) u (7), mal-Artikolu 15(2) sa 
(5), mal-Artikoli 16, 17 u 19, mal-Artikolu 
21(2) sa (5), mal-Artikoli 22 u 23, mal-
Artikolu 24(2), (3) u (4), mal-Artikoli 27, 
28 u 29, mal-Artikolu 30(3), (4), (7), (8) u 
(9), mal-Artikoli 31, 32, 33, 34, 35 u 36, 
mal-Artikolu 38, mal-Artikolu 40(2) u (3), 
mal-Artikoli 41, 42 u 43, mal-
Artikolu 45(1) u (2), mal-Artikolu 57(1), 
mal-Artikolu 58, mal-Artikolu 59(5), mal-
Artikolu 63, mal-Artikolu 70(2) u (3), mal-
Artikoli 71, 72 u 79, u mal-ewwel 
subparagrafu u mal-punti 1.4, 2.5(b), 3.1, 
4, 5, 6.1(c), 6.4(b), 6.9, 6.10, u 6.11 tal-
Anness I, mal-Anness II, mal-punt 12 tal-
Anness III, mal-Anness V, mal-punt (b) 
tal-Parti 1, mal-punti 2.2, 2.4, 3.1 u 3.2 tal-
Parti 4, mal-punti 2.5 u 2.6 tal-Parti 6 u 
mal-punt 1.1(d) tal-Parti 8 tal-Anness VI, 
mal-punt 2 tal-Parti 4, mal-punt 1 tal-Parti 
5, mal-punt 3 tal-Parti 7 tal-Anness VII, 
mal-punti 1 u 2(c) tal-Parti 1, mal-punti 2 u 
3 tal-Parti 2 u mal-Parti 3 tal-Anness VIII 
sa mhux aktar tard minn ... .

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
għall-konformità mal-Artikolu 2, mal-
Artikolu 3(10 sa (13), (17) sa (22), (25) sa 
(29) u (33) sa (35), mal-Artikolu 4(2) u (3), 
mal-Artikolu 5(1), mal-Artikolu 7, mal-
Artikoli 8 u 10, mal-Artikolu 11(e) u (h), 
mal-Artikolu 12(1)(e) u (h), mal-Artikolu 
13(7), mal-Artikolu 14(1)(c)(ii), mal-
Artikolu 14(1)(d), (e), (f) u (h), mal-
Artikolu 14(2) u (7), mal-Artikolu 15(2) sa 
(5), mal-Artikoli 16, 17 u 19, mal-Artikolu 
21(2) sa (5), mal-Artikoli 22 u 23, mal-
Artikolu 24(2), (3) u (4), mal-Artikoli 27, 
28 u 29, mal-Artikolu 30(3), (4), (7), (8) u 
(9), mal-Artikoli 31, 32, 33, 34, 35 u 36, 
mal-Artikolu 38, mal-Artikolu 40(2) u (3), 
mal-Artikoli 41, 42 u 43, mal-
Artikolu 45(1) u (2), mal-Artikolu 57(1), 
mal-Artikolu 58, mal-Artikolu 59(5), mal-
Artikolu 63, mal-Artikolu 70(2) u (3), mal-
Artikoli 71, 72 u 79, u mal-ewwel 
subparagrafu u mal-punti 1.4, 2.5(b), 3.1, 
4, 5, 6.1(c), 6.4(b), 6.9, 6.10, u 6.11 tal-
Anness I, mal-Anness II, mal-punt 12 tal-
Anness III, mal-Anness V, mal-punt (b) 
tal-Parti 1, mal-punti 2.2, 2.4, 3.1 u 3.2 tal-
Parti 4, mal-punti 2.5 u 2.6 tal-Parti 6 u 
mal-punt 1.1(d) tal-Parti 8 tal-Anness VI, 
mal-punt 2 tal-Parti 4, mal-punt 1 tal-Parti 
5, mal-punt 3 tal-Parti 7 tal-Anness VII, 
mal-punti 1 u 2(c) tal-Parti 1, mal-punti 2 u 
3 tal-Parti 2 u mal-Parti 3 tal-Anness VIII 
sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2016.

Huma għandhom japplikaw dawk il-miżuri 
minn dik l-istess data.

Huma għandhom japplikaw dawk il-miżuri 
minn dik l-istess data.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-
miżuri, dawn għandhom jinkludu referenza 

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-
miżuri, dawn għandhom jinkludu referenza 
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għal din id-Direttiva jew referenza bħal din 
għandha takkumpanjahom meta jiġu 
pubblikati uffiċjalment. Il-metodi kif issir 
tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-
Istati Membri.

għal din id-Direttiva jew referenza bħal din 
għandha takkumpanjahom meta jiġu 
pubblikati uffiċjalment. Il-metodi kif issir 
tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-
Istati Membri.

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

Id-data li fiha d-dispożizzjonijiet il-ġodda jidħlu fis-seħħ għandha tkun l-istess għat-tipi 
kollha ta' impjant. Din l-Emenda tneħħi wkoll inkonsistenza rigward id-data għar-revoka tad-
Direttiva 2001/80/KE stipulata fl-Artikolu 81(1).


