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Emenda 285
Martin Callanan

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness I – parti introduttorja – paragrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Meta tiġi kkalkolata l-kapaċità termali 
kklassifikata totali tal-installazzjonijiet 
imsemmija fil-punt 1.1 għal impjanti ta' 
kombustjoni użati fi strutturi tal-kura tas-
saħħa, il-kapaċità ta' funzjonament 
normali biss għandha tkun inkluża għall-
finijiet ta' dan il-kalkolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ġiet adottata mill-PE fl-ewwel qari. Tirrikonoxxi l-bżonn għal kapaċità standby 
sinifikanti fl-isptarijiet li hija kruċjali biex tkun żgurata l-kontinwità tal-kura tal-pazjenti f’każ 
ta' ħsara teknika. Hija tevita wkoll li l-isptarijiet ikunu penalizzati għall-potenzjal tagħhom 
għal emissjonijiet milli għall-emissjonijiet effettivi.

Emenda 286
Martin Callanan

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness I – parti introduttorja – paragrafu 1 b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Meta tiġi kkalkolata l-kapaċità 
klassifikata totali tal-installazzjonijiet 
imsemmija fil-punt 1.1, l-impjanti ta' 
kombustjoni b'kapaċità termali taħt il-
50 MW u li joperaw għal mhux aktar 
minn 500 siegħa fis-sena ma għandhomx 
jiġu inklużi għall-finijiet ta' dak il-
kalkolu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa' tintroduċi t-test oriġinali tal-Kummissjoni u l-emenda 63 tal-PE mill-
ewwel qari biex jiġu indirizzati il-kwistjonijiet tal-kapaċità ta' standby għall-ġeneraturi ta' 
emerġenza, bħal dawk użati fl-isptarijiet. Dawn l-installazzjonijiet ma jikkostitwixxux sors ta' 
emissjonijiet sinifikanti billi, fil-prinċipju, jaħdmu biss f'każ maġġuri li jinqata' d-dawl u/jew 
għal finijiet ta' ttestjar għal ftit sigħat fis-sena. Din l-emenda teskludi wkoll installazzjonijiet 
żgħar ħafna taħt it-3 MW li f'dan il-każ l-ispejjeż u l-piż amministrattiv li l-introduzzjoni 
tagħhom tinvolvi huma ferm ogħla mill-benefiċċji.

Emenda 287
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness I – punt 1.1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1.1. Kombustjoni ta' karburanti 
f'installazzjonijiet b'kapaċità termali totali 
ta' 50 MW jew aktar

1.1. Kombustjoni ta' karburanti 
f'installazzjonijiet b'kapaċità termali totali 
ta' 20 MW jew aktar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Introduzzjoni mill-ġdid tal-pożizzjoni fl-ewwel qari u t-test propost mill-Kummissjoni. Dawn 
l-impjanti jikkostitwixxu sors ta' emissjonijiet u għaldaqstant għandhom ikunu inklużi fil-
kamp ta' applikazzjoni kif propost oriġinarjament mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, għal 
finijiet ta' konsistenza mal-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva EU ETS, jeħtieġ li l-limitu 
jitniżżel għal 20 MW.

Emenda 288
Sirpa Pietikäinen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness I – punt 1.1

Council position Amendment

1.1. Kombustjoni ta' karburanti 
f'installazzjonijiet b'kapaċità termali totali 
ta' 50 MW jew aktar

1.1. Kombustjoni ta' karburanti 
f'installazzjonijiet b'kapaċità termali totali 
ta' 20 MW jew aktar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Introduzzjoni mill-ġdid tal-pożizzjoni fl-ewwel qari. Dawn l-impjanti jikkostitwixxu sors ta' 
emissjonijiet. Barra minn hekk, għal finijiet ta' konsistenza mal-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva EU ETS, jeħtieġ li l-limitu jitniżżel għal 20 MW. Fil-każ ta' impjanti ta' kombustjoni 
użati fi strutturi tal-kura tas-saħħa, il-kapaċità ta' funzjonament normali biss għandha tkun 
inkluża għall-finijiet tal-kalkolu tal-kapaċità termali kklassifikata totali.

Emenda 289
Sirpa Pietikäinen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness I – punt 1.1 – paragrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Meta tiġi kkalkolata l-kapaċità termali 
kklassifikata totali tal-installazzjonijiet 
imsemmija fil-punt 1.1 għal impjanti ta' 
kombustjoni użati fi strutturi tal-kura tas-
saħħa, il-kapaċità ta' funzjonament 
normali biss għandha tkun inkluża għall-
finijiet ta' dan il-kalkolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Introduzzjoni mill-ġdid tal-pożizzjoni fl-ewwel qari. Dawn l-impjanti jikkostitwixxu sors ta' 
emissjonijiet. Barra minn hekk, għal finijiet ta' konsistenza mal-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva EU ETS, jeħtieġ li l-limitu jitniżżel għal 20 MW. Fil-każ ta' impjanti ta' kombustjoni 
użati fi strutturi tal-kura tas-saħħa, il-kapaċità ta' funzjonament normali biss għandha tkun 
inkluża għall-finijiet tal-kalkolu tal-kapaċità termali kklassifikata totali.

Emenda 290
Anja Weisgerber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness I – punt 3.5

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3.5. Manifattura bin-nar ta' prodotti taċ-
ċeramika, mod partikolari madum tal-bjut, 

3.5. Manifattura bin-nar ta' prodotti taċ-
ċeramika, mod partikolari madum tal-bjut, 
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knaten, katen ta' tip refrattorju, madum, 
oġġetti tal-ġebel jew porċellana b'kapaċità 
ta' produzzjoni li teċċedi l-75 tunnellata 
metrika kull jum u/ jew b'kapaċità ta' forn 
li teċċedi l-4 m3 u b'densità ta' ssettjar għal 
kull forn li teċċedi t-300 kg/m3

knaten, knaten ta' tip refrattorju, madum, 
oġġetti tal-ġebel jew porċellana b'kapaċità 
ta' produzzjoni li teċċedi l-75 tunnellata 
metrika kull jum u b'densità ta' ssettjar għal 
kull forn li teċċedi t-300 kg/m3

Or. en

Ġustifikazzjoni

Introduzzjoni mill-ġdid tal-emenda 117 kif adottata fl-ewwel qari. Installazzjonijiet żgħar 
ħafna bħall-fran intermittenti jew il-fran mhux industrijali użati fil-laboratorji u għall-ħidmiet 
artiġjanali għandhom jibqgħu barra mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva. Din l-emenda 
tarmonizza u tissemplifika d-definizzjoni ta' installazzjonijiet taċ-ċeramika madwar l-Ewropa 
filwaqt li tippreserva l-protezzjoni tal-ambjent u tnaqqas il-piż amministrattiv.

Emenda 291
Richard Seeber

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness I – punt 3.5

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3.5. Manifattura bin-nar ta' prodotti taċ-
ċeramika, mod partikolari madum tal-bjut, 
knaten, katen ta' tip refrattorju, madum, 
oġġetti tal-ġebel jew porċellana b'kapaċità 
ta' produzzjoni li teċċedi l-75 tunnellata 
metrika kull jum u/ jew b'kapaċità ta' forn 
li teċċedi l-4 m3 u b'densità ta' ssettjar għal 
kull forn li teċċedi t-300 kg/m3

3.5. Manifattura bin-nar ta' prodotti taċ-
ċeramika, mod partikolari madum tal-bjut, 
knaten, knaten ta' tip refrattorju, madum, 
oġġetti tal-ġebel jew porċellana b'kapaċità 
ta' produzzjoni li teċċedi l-75 tunnellata 
metrika kull jum u b'kapaċità ta' forn li 
teċċedi l-4 m3 u b'densità ta' ssettjar għal 
kull forn li teċċedi t-300 kg/m3

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa' tintroduċi parzjalment l-emenda 117 tal-ewwel qari u hija intiża biex 
tneħħi inċertezza billi tbiddel it-terminu "u/jew" ma' "u".
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Emenda 292
Salvatore Tatarella

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness I – punt 3.5

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3.5. Manifattura bin-nar ta' prodotti taċ-
ċeramika, mod partikolari madum tal-bjut, 
knaten, katen ta' tip refrattorju, madum, 
oġġetti tal-ġebel jew porċellana b'kapaċità 
ta' produzzjoni li teċċedi l-75 tunnellata 
metrika kull jum u/ jew b'kapaċità ta' forn 
li teċċedi l-4 m3 u b'densità ta' ssettjar għal 
kull forn li teċċedi t-300 kg/m3

3.5. Manifattura bin-nar ta' prodotti taċ-
ċeramika, mod partikolari madum tal-bjut, 
knaten, knaten ta' tip refrattorju, madum, 
oġġetti tal-ġebel jew porċellana b'kapaċità 
ta' produzzjoni li teċċedi l-75 tunnellata 
metrika kull jum u b'kapaċità ta' forn li 
teċċedi l-4 m3 u b'densità ta' ssettjar għal 
kull forn li teċċedi t-300 kg/m3

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni tal-Kunsill toħloq l-istess tfixkil u inċertezza bħad-direttiva attwali billi 
tonqos milli tistqarr jekk iż-żewġ kriterji għad-determinazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni 
humiex alternattivi jew kumplimentari.

Emenda 293
Miroslav Ouzký

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness I – punt 5.3 – punt a – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) Rimi ta' skart mhux perikoluż 
b'kapaċità li teċċedi l-50 tunnellata metrika 
kull jum li jinvolvi waħda jew aktar mill-
attivitajiet li ġejjin, u li jeskludi attivitajiet 
koperti mid-Direttiva 91/271/KEE dwar it-
trattament tal-ilma urban mormi1:

(a) Rimi ta' skart mhux perikoluż 
b'kapaċità li teċċedi l-50 tunnellata metrika 
niexfa kull jum li jinvolvi waħda jew aktar 
mill-attivitajiet li ġejjin, u li jeskludi 
attivitajiet koperti mid-Direttiva 
91/271/KEE dwar it-trattament tal-ilma 
urban mormi1:

Or. en
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Emenda 294
Miroslav Ouzký

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness I – punt 5.3 – punt b – paragrafu 1 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) Irkupru, jew taħlita ta' rkupru u rimi, ta' 
skart mhux perikoluż b'kapaċità li taqbeż 
il-75 tunnellata kull jum li tinvolvi waħda 
mill-attivitajiet li ġejjin jew aktar, u li 
teskludi l-attivitajiet koperti mid-Direttiva 
91/271/KEE:

(b) Irkupru, jew taħlita ta' rkupru u rimi, ta' 
skart mhux perikoluż b'kapaċità li taqbeż 
il-75 tunnellata niexfa kull jum li tinvolvi 
waħda mill-attivitajiet li ġejjin jew aktar, u 
li teskludi l-attivitajiet koperti mid-
Direttiva 91/271/KEE:

Or. en

Emenda 295
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness I – punt 5.3 – punt b – paragrafu 1 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) Irkupru, jew taħlita ta' rkupru u rimi, ta' 
skart mhux perikoluż b'kapaċità li taqbeż 
il-75 tunnellata kull jum li tinvolvi waħda 
mill-attivitajiet li ġejjin jew aktar, u li 
teskludi l-attivitajiet koperti mid-Direttiva 
91/271/KEE:

(b) Irkupru, jew taħlita ta' rkupru u rimi, ta' 
skart mhux perikoluż b'kapaċità li taqbeż 
il-50 tunnellata kull jum li tinvolvi waħda 
mill-attivitajiet li ġejjin jew aktar, u li 
teskludi l-attivitajiet koperti mid-Direttiva 
91/271/KEE:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Introduzzjoni mill-ġdid tal-limitu tal-proposta tal-Kummissjoni.
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Emenda 296
Miroslav Ouzký

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness I – punt 5.3 – punt b – paragrafu 1 – punt i

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(i) trattament bijoloġiku: imħassar

Or. en

Emenda 297
Miroslav Ouzký

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness I – punt 5.3 – punt b – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Meta l-unika attività ta' trattament tal-
ilma li titwettaq hija d-diġestjoni 
anaerobika, il-limitu ta' kapaċità għal din 
l-attività għandu jkun ta' 100 tunnellata 
kull jum.

imħassar

Or. en

Emenda 298
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness I – punt 5.3 – punt b – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Meta l-unika attività ta' trattament tal-
ilma li titwettaq hija d-diġestjoni 
anaerobika, il-limitu ta' kapaċità għal din 
l-attività għandu jkun ta' 100 tunnellata 
kull jum.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Introduzzjoni mill-ġdid tal-limitu tal-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda 299
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness I – punt 6.6 – punt a

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) b'aktar minn 40000 post għat-tjur; (a) b'aktar minn 40 000 post għat-tjur, 
barra s-summien;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 300
Inés Ayala Sender

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 1 – taqsima 2 – tabella – kolonna "Karburanti likwidi" – noti 1 u 2 
(ġodda)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Karburanti likwidi Karburanti likwidi

350 3501

250 2502

200 200
1 Ħlief fil-każ tar-reġjuni ultraperiferiċi fejn 
għandhom japplikaw 850 mg/Nm3.
2 Ħlief fil-każ tar-reġjuni ultraperiferiċi fejn 
għandhom japplikaw 850 sa 250 mg/Nm3 (tnaqqis 
lineari).
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Or. en

Emenda 301
Thomas Ulmer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – parti I – taqsima 2 – paragrafu 1 (ġdid) (wara t-tabella)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Impjanti ta' kombustjoni, li jużaw 
karburanti solidi li nħarġilhom permess 
qabel is-27 ta' Novembru 2002 jew li l-
operaturi tagħhom kienu ppreżentaw 
applikazzjoni kompluta għall-permess 
qabel dik id-data, sakemm l-impjant beda 
jitħaddem mhux aktar tard mis-27 ta' 
Novembru 2003 u ddaħħlu jew ġew 
installati wara miżuri tekniċi biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' SO2
konformement mad-Direttivi 2001/80/KE 
u 2008/1/KE qabel ...*, jistgħu jkunu 
eżenti mill-konformità mal-valuri limitu 
tal-emissjonijiet ta' SO2 msemmija fit-
tabella ta' hawn fuq. Il-valuri limitu tal-
emissjonijiet stabbiliti fil-permessi ta' 
dawn l-impjanti ta' kombustjoni, b'mod 
partikolari skont ir-rekwiżiti tad-
Direttivi 2001/80/KE u 2008/1/KE, 
għandhom tal-inqas jinżammu iżda ma 
għandhomx jeċċedu l-400 mg/Nm3.
* ĠU: Id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-derogi għall-impjanti eżistenti li jużaw karburanti solidi għandhom jitfasslu b'tali mod li l-
operaturi li introduċew jew installaw wara tagħmir ta' tnaqqis fil-ħin skont ir-rekwiżiti tad-
Direttiva dwar l-impjanti kbar tal-kombustjoni ma jkunux penalizzati retrospettivament għall-
miżuri ta' azzjoni bikrija tagħhom. Madankollu, dawn l-impjanti għandhom ikunu meħtieġa 
jilħqu tal-inqas il-valur limitu tal-emissjonijiet l-aktar strett tad-Direttiva dwar l-impjanti 
kbar tal-kombustjoni (Anness III A) li għandu jiġi applikat mill-impjanti ġodda u eżistenti 
skont l-Artikolu 4(1) u 4(3) tad-Direttiva 2001/80/KE, rispettivament (ekwivalenti għal 
400 mg/Nm3.)
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Emenda 302
Oreste Rossi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 1 – taqsima 2 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Impjanti ta' kombustjoni, li jużaw 
karburanti solidi li nħarġilhom permess 
qabel is-27 ta' Novembru 2002 jew li l-
operaturi tagħhom kienu ppreżentaw 
applikazzjoni kompluta għall-permess 
qabel dik id-data, sakemm l-impjant beda 
jitħaddem mhux aktar tard mis-27 ta' 
Novembru 2003, u li ma jitħaddmux iktar 
minn 1 500 siegħa ta' tħaddim fis-sena 
bħala medja tul perijodu ta' ħames snin, 
għandhom ikunu suġġetti għal valur limitu 
tal-emissjonijiet tal--SO2 ta' 800 mg/Nm3.

2. Impjanti ta' kombustjoni, li jużaw
karburanti solidi li nħarġilhom permess 
qabel is-27 ta' Novembru 2002 jew li l-
operaturi tagħhom kienu ppreżentaw 
applikazzjoni kompluta għall-permess 
qabel dik id-data, sakemm l-impjant beda 
jitħaddem mhux aktar tard mis-27 ta' 
Novembru 2003, u li ma jitħaddmux iktar 
minn 3 000 siegħa ta' tħaddim fis-sena 
bħala medja tul perijodu ta' ħames snin, 
għandhom ikunu suġġetti għal valur limitu 
tal-emissjonijiet tal-SO2 ta' 800 mg/Nm3.

Or. it

(Konformi mal-emenda 6).

Emenda 303
Oreste Rossi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 1 – taqsima 2 – paragrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-impjanti ta' kombustjoni li jużaw 
karburanti likwidi, li ngħataw permess 
qabel is-27 ta' Novembru 2002 jew li l-
operaturi tagħhom kienu ppreżentaw 
applikazzjoni kompluta għall-permess 
qabel dik id-data sakemm l-impjant beda 
jitħaddem mhux aktar tard mis-27 ta' 
Novembru 2003, u li ma jitħaddimx għal 
aktar minn 1 500 siegħa ta' tħaddim fis-
sena bħala medja mobbli matul perijodu ta' 
ħames snin, għandhom ikunu suġġetti għal 
valur limitu tal-emissjonijiet għas-SO2 ta' 

L-impjanti ta' kombustjoni li jużaw 
karburanti likwidi, li ngħataw permess 
qabel is-27 ta' Novembru 2002 jew li l-
operaturi tagħhom kienu ppreżentaw 
applikazzjoni kompluta għall-permess 
qabel dik id-data sakemm l-impjant beda 
jitħaddem mhux aktar tard mis-27 ta' 
Novembru 2003, u li ma jitħaddimx għal 
aktar minn 3 000 siegħa ta' tħaddim fis-
sena bħala medja mobbli matul perijodu ta' 
ħames snin, għandhom ikunu suġġetti għal 
valur limitu tal-emissjonijiet għas-SO2 ta' 
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850 mg/Nm3 f'każ ta' impjanti b'kapaċità 
termali kklassifikata totali ta' dħul li ma 
teċċedix it-300 MWth u ta' 400 mg/Nm3

f'każ ta' impjanti b'kapaċità termali 
kklassifikata totali ta' dħul akbar minn 300 
MWth.

850 mg/Nm3 f'każ ta' impjanti b'kapaċità 
termali kklassifikata totali ta' dħul li ma 
teċċedix it-300 MW u ta' 400 mg/Nm3 f'każ 
ta' impjanti b'kapaċità termali kklassifikata 
totali ta' dħul akbar minn 300 MW.

Or. it

(Konformi mal-emenda 6).

Emenda 304
Oreste Rossi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 1 – taqsima 2 – paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Parti minn impjant ta' kombustjoni li tarmi 
l-iskart gassuż tagħha permezz ta' kanal 
wieħed għall-iskart separat jew aktar 
f'ċumnija komuni, u li ma taħdimx għal 
aktar minn 1 500 siegħa ta' tħaddim kull 
sena bħala medja mobbli matul perijodu ta' 
ħames snin, tista' tkun suġġetta għall-valuri 
limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fiż-żewġ 
paragrafi preċedenti fir-rigward tal-
kapaċità termali kklassifikata totali tal-
impjant ta' kombustjoni sħiħ. F'każijiet 
bħal dawn l-emissjonijiet minn kull wieħed 
minn dawk il-kanali għall-iskart għandhom 
ikunu kkontrollati separatament.

Parti minn impjant ta' kombustjoni li tarmi 
l-iskart gassuż tagħha permezz ta' kanal 
wieħed għall-iskart separat jew aktar 
f'ċumnija komuni, u li ma taħdimx għal 
aktar minn 3 000 siegħa ta' tħaddim kull 
sena bħala medja mobbli matul perijodu ta' 
ħames snin, tista' tkun suġġetta għall-valuri 
limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fiż-żewġ 
paragrafi preċedenti fir-rigward tal-
kapaċità termali kklassifikata totali tal-
impjant ta' kombustjoni sħiħ. F'każijiet 
bħal dawn l-emissjonijiet minn kull wieħed 
minn dawk il-kanali għall-iskart għandhom 
ikunu kkontrollati separatament.

Or. it

(Konformi mal-emenda 6).
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Emenda 305
Antonio Masip Hidalgo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti I – taqsima 2 – paragrafu 4 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Fil-każ ta' impjant ta' kombustjoni 
b'input termali totali kklassifikat akbar 
minn 900 MW li beda jopera qabel il-31 
ta' Diċembru 1975 u jaħraq taħlita ta' 
gassijiet b'qawwa kalorifika baxxa minn 
proċess siderurġiku u faħam biex l-
enerġija li l-faħam jikkontribwixxi 
jammonta għal darba u nofs dik prodotta 
mill-gass, u li ma jaħdimx għal aktar 
minn 1 500 siegħa ta' tħaddim kull sena 
bħala medja mobbli matul perijodu ta' 
ħames snin, għandu jkun suġġett għall-
valuri limitu tal-emissjonijiet għall-SO2
ta' 1 000 mg/Nm3.

Or. en

Emenda 306
Antonio Masip Hidalgo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti I – taqsima 3 – paragrafu 2 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Fil-każ ta' impjant ta' kombustjoni 
b'input termali totali kklassifikat akbar 
minn 900 MW li beda jopera qabel il-31 
ta' Diċembru 1975 u jaħraq taħlita ta' 
gassijiet b'qawwa kalorifika baxxa minn 
proċess siderurġiku u faħam biex l-
enerġija li l-faħam jikkontribwixxi 
jammonta għal darba u nofs dik prodotta 
mill-gass, u li ma jaħdimx għal aktar 
minn 1 500 siegħa ta' tħaddim kull sena 
bħala medja mobbli matul perijodu ta' 
ħames snin, għandu jkun suġġett għall-
valuri limitu tal-emissjonijiet għall-SO2
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ta' 1 000 mg/Nm3.

Or. en

Emenda 307
Inés Ayala Sender

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 1 – taqsima 4 – tabella – kolonna "Karburanti likwidi" – nota 1 a 
(ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Karburanti likwidi Karburanti likwidi
450 450

200 (1) 200 1 1a

150 (1) 150 1 1a

(1a) Ħlief fil-każ tar-reġjuni ultraperiferiċi fejn 
għandhom japplikaw 450 mg/Nm3.

Or. en

Emenda 308
Oreste Rossi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 1 – taqsima 4 – paragrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Impjanti ta' kombustjoni li jużaw 
karburanti solidi jew likwidi b'kapaċità 
termali kkwalifikata totali li ma taqbiżx il-
500 MW li nħarġilhom permess qabel is-27 
ta' Novembru 2002 jew li l-operaturi 
tagħhom kienu ppreżentaw applikazzjoni 
kompluta għall-permess qabel dik id-data, 
sakemm l-impjant beda jitħaddem mhux 
aktar tard mis-27 ta' Novembru 2003, u li 
ma jitħaddimx iktar minn 1 500 siegħa ta' 
tħaddim fis-sena bħala medja li tinbidel tul 
perijodu ta' ħames snin, għandhom ikunu 
suġġetti għall-valur limitu tal-emissjonijiet 

Impjanti ta' kombustjoni li jużaw 
karburanti solidi jew likwidi b'kapaċità 
termali kkwalifikata totali li ma taqbiżx il-
500 MW li nħarġilhom permess qabel is-27 
ta' Novembru 2002 jew li l-operaturi 
tagħhom kienu ppreżentaw applikazzjoni 
kompluta għall-permess qabel dik id-data, 
sakemm l-impjant beda jitħaddem mhux 
aktar tard mis-27 ta' Novembru 2003, u li 
ma jitħaddimx iktar minn 3 000 siegħa ta' 
tħaddim fis-sena bħala medja li tinbidel tul 
perijodu ta' ħames snin, għandhom ikunu 
suġġetti għall-valur limitu tal-emissjonijiet 
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għall-NOx ta' 450 mg/Nm3. għall-NOx ta' 450 mg/Nm3.

Or. it

(Konformi mal-emenda 6).

Emenda 309
Inés Ayala Sender

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 1 – taqsima 4 – paragrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Impjanti ta' kombustjoni li jużaw 
karburanti solidi jew likwidi b'kapaċità 
termali kkwalifikata totali li ma taqbiżx il-
500 MW li nħarġilhom permess qabel is-27 
ta' Novembru 2002 jew li l-operaturi 
tagħhom kienu ppreżentaw applikazzjoni 
kompluta għall-permess qabel dik id-data, 
sakemm l-impjant beda jitħaddem mhux 
aktar tard mis-27 ta' Novembru 2003, u li 
ma jitħaddimx iktar minn 1 500 siegħa ta' 
tħaddim fis-sena bħala medja li tinbidel tul 
perijodu ta' ħames snin, għandhom ikunu 
suġġetti għall-valur limitu tal-emissjonijiet 
għall-NOx ta' 450 mg/Nm3.

Impjanti ta' kombustjoni li jużaw 
karburanti solidi jew likwidi b'kapaċità 
termali kkwalifikata totali li ma taqbiżx il-
500 MW li nħarġilhom permess qabel is-27 
ta' Novembru 2002 jew li l-operaturi 
tagħhom kienu ppreżentaw applikazzjoni 
kompluta għall-permess qabel dik id-data, 
sakemm l-impjant beda jitħaddem mhux 
aktar tard mis-27 ta' Novembru 2003, u li 
ma jitħaddimx iktar minn 1 500 siegħa ta' 
tħaddim fis-sena bħala medja li tinbidel tul 
perijodu ta' ħames snin, għandhom ikunu 
suġġetti għall-valur limitu tal-emissjonijiet 
għall-NOx ta' 450 mg/Nm3 (900 mg/Nm3 
għall-impjanti li jużaw karburanti solidi 
indiġeni li l-kontenut volatili tagħhom 
huwa inqas minn 10%).

Or. en

Emenda 310
Inés Ayala Sender

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 1 – taqsima 4 – paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Impjanti ta' kombustjoni li jużaw 
karburanti solidi b'kapaċità termali 
kklassifikata totali akbar minn 500 MW, li 

Impjanti ta' kombustjoni li jużaw 
karburanti solidi b'kapaċità termali 
kklassifikata totali akbar minn 500 MW, li 
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nħarġilhom permess qabel l-1 ta' Lulju 
1987, u li ma jitħaddmux iktar minn 1 
500 siegħa ta' tħaddim fis-sena bħala medja 
tul perijodu ta' ħames snin, għandhom
ikunu suġġetti għal valur limitu tal-
emissjonijiet tal-NOx ta' 450 mg/Nm3. 

nħarġilhom permess qabel l-1 ta' Lulju 
1987, u li ma jitħaddmux iktar minn 1 
500 siegħa ta' tħaddim fis-sena bħala medja 
tul perijodu ta' ħames snin, għandhom 
ikunu suġġetti għal valur limitu tal-
emissjonijiet tal-NOx ta' 450 mg/Nm3

(900 mg/Nm3 għall-impjanti li jużaw 
karburanti solidi indiġeni li l-kontenut 
volatili tagħhom huwa inqas minn 10%).

Or. en

Emenda 311
Oreste Rossi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 1 – taqsima 4 – paragrafu 5

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-impjanti ta' kombustjoni li jużaw 
karburanti likwidi b'kapaċità termali totali 
kklassifikata ta' dħul akbar minn 500 MW, 
li nħarġilhom permess qabel is-27 ta' 
Novembru 2002 jew li l-operaturi tagħhom 
kienu ppreżentaw applikazzjoni kompluta 
għall-permess qabel dik id-data, sakemm l-
impjant beda jitħaddem mhux aktar tard 
mis-27 ta' Novembru 2003, u li ma 
jitħaddimx għal aktar minn 1 500 siegħa ta' 
tħaddim fis-sena bħala medja mobbli matul 
perijodu ta' ħames snin, għandhom ikunu 
suġġetti għal valur limitu tal-emissjonijiet 
għall-NOx ta' 400 mg/Nm3.

L-impjanti ta' kombustjoni li jużaw 
karburanti likwidi b'kapaċità termali totali 
kklassifikata ta' dħul akbar minn 500 MW, 
li nħarġilhom permess qabel is-27 ta' 
Novembru 2002 jew li l-operaturi tagħhom 
kienu ppreżentaw applikazzjoni kompluta 
għall-permess qabel dik id-data, sakemm l-
impjant beda jitħaddem mhux aktar tard 
mis-27 ta' Novembru 2003, u li ma 
jitħaddimx għal aktar minn 3 000 siegħa ta' 
tħaddim fis-sena bħala medja mobbli matul 
perijodu ta' ħames snin, għandhom ikunu 
suġġetti għal valur limitu tal-emissjonijiet 
għall-NOx ta' 400 mg/Nm3.

Or. it

(Konformi mal-emenda 6).
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Emenda 312
Oreste Rossi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 1 – taqsima 4 – paragrafu 6

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Parti minn impjant ta' kombustjoni li tarmi 
l-gassijiet ta' skart tagħha permezz ta' kanal 
wieħed jew aktar għall-iskart separat 
f'ċumnija komuni, u li ma titħaddimx għal 
aktar minn 1 500 siegħa ta' tħaddim kull 
sena bħala medja mobbli matul perijodu ta' 
ħames snin, tista' tkun suġġetta għall-valuri 
limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fit-tliet 
paragrafi preċedenti fir-rigward tal-
kapaċità termali kkwalifikata totali tal-
impjant sħiħ ta' kombustjoni. F'każijiet 
bħal dawn l-emissjonijiet minn kull wieħed 
minn dawk il-kanali għall-iskart għandhom 
ikunu kkontrollati separatament.

Parti minn impjant ta' kombustjoni li tarmi 
l-gassijiet ta' skart tagħha permezz ta' kanal 
wieħed jew aktar għall-iskart separat 
f'ċumnija komuni, u li ma titħaddimx għal 
aktar minn 3 000 siegħa ta' tħaddim kull 
sena bħala medja mobbli matul perijodu ta' 
ħames snin, tista' tkun suġġetta għall-valuri 
limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fit-tliet 
paragrafi preċedenti fir-rigward tal-
kapaċità termali kkwalifikata totali tal-
impjant sħiħ ta' kombustjoni. F'każijiet 
bħal dawn l-emissjonijiet minn kull wieħed 
minn dawk il-kanali għall-iskart għandhom 
ikunu kkontrollati separatament.

Or. it

(Konformi mal-emenda 6).

Emenda 313
Oreste Rossi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti I – taqsima 4 – paragrafu 6 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-impjanti ta' kombustjoni li jużaw 
karburanti solidi indiġeni b'input termali 
kklassifikat totali li ma jeċċedix it-
300 MW għandhom ikunu suġġetti għal 
valur limitu tal-emissjonijiet għal NOx ta' 
400 mg/Nm3.

Or. xm

(Konformi mal-emenda 6).
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Ġustifikazzjoni

Billi teżisti eċċezzjoni għal-limiti ta' SO2 f'impjanti tal-enerġija li jaħarqu karburanti solidi 
indiġeni (Art. 31), ikun xieraq li tingħata eċċezzjoni għal-limiti tal-NOx ukoll, peress li 
normalment il-karburanti solidi indiġeni għandhom rata ta' sħana baxxa.

Emenda 314
Christa Klaß

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 1 – taqsima 5 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

It-turbini tal-gass (inkluż CCGT) li jużaw 
distillati ħfief jew medji bħala karburanti 
likwidi għandhom ikunu suġġetti għal 
valur limitu tal-emissjonijiet għall-NOx ta' 
90 mg/Nm3 u għal CO ta' 100 mg/Nm3.

It-turbini tal-gass (inkluż CCGT) li jużaw 
distillati ħfief jew medji bħala karburanti 
likwidi għandhom ikunu suġġetti għal 
valur limitu tal-emissjonijiet għall-NOx ta' 
120 mg/Nm3 u għal CO ta' 100 mg/Nm3, 
jekk dawn jitħaddmu bl-użu ta' karburant 
sostituttiv għal inqas minn 500 siegħa ta' 
tħaddim fis-sena.

Or. de

Justification

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.

Emenda 315
Christa Klaß

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 1 – taqsima 5 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

It-turbini tal-gass għall-użu ta' emerġenza li 
jitħaddmu għal inqas minn 500 siegħa ta' 

It-turbini tal-gass għall-użu ta' emerġenza 
jew li jkopru biss iż-żmien meta jsir l-
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tħaddim kull sena mhumiex koperti bil-
valuri limitu tal-emissjonijiet stabbiliti 
f'dan il-punt. L-operatur ta' dawn l-impjanti 
għandu jirreġistra s-sigħat ta' tħaddim 
użati.

akbar użu ta' enerġija fil-provvista 
enerġetika li jitħaddmu għal inqas minn 
500 siegħa ta' tħaddim kull sena mhumiex 
koperti bil-valuri limitu tal-emissjonijiet 
stabbiliti f'dan il-punt. L-operatur ta' dawn 
l-impjanti għandu jirreġistra s-sigħat ta' 
tħaddim użati.

Or. de

Justification

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.

Emenda 316
Thomas Ulmer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 1 – taqsima 6 – tabella – intestatura

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Valuri limitu tal-emissjonijiet (mg/Nm3) 
għall-NOx u CO għall-impjanti ta' 
kombustjoni mħaddma bil-gass

Valuri limitu tal-emissjonijiet (mg/Nm3) 
għall-NOx għall-impjanti ta' kombustjoni 
mħaddma bil-gass

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta l-ġdida li tirrigwarda l-introduzzjoni tal-valuri limitu tal-emissjonijiet għall-
emissjonijiet tas-CO minn impjanti ta' kombustjoni mħaddma bil-gass għandha tkun evitata. 
Fid-dawl tal-prinċipju ta' sussidjarjetà, l-emissjonijiet tas-CO għandhom ikunu indirizzati 
esklussivament taħt ġurisdizzjoni nazzjonali.
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Emenda 317
Thomas Ulmer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 1 – taqsima 6 – tabella – kolonna "CO"

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

CO imħassar
100
-
-
100
-
100

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta l-ġdida li tirrigwarda l-introduzzjoni tal-valuri limitu tal-emissjonijiet għall-
emissjonijiet tas-CO minn impjanti ta' kombustjoni mħaddma bil-gass għandha tkun evitata. 
Fid-dawl tal-prinċipju ta' sussidjarjetà, l-emissjonijiet tas-CO għandhom ikunu indirizzati 
esklussivament taħt ġurisdizzjoni nazzjonali.

Emenda 318
Thomas Ulmer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 1 – taqsima 6 – tabella

Pożizzjoni tal-Kunsill

6. Valuri limitu tal-emissjonijiet (mg/Nm3) għall-NOx u CO għall-impjanti ta' kombustjoni 
mħaddma bil-gass

NOx CO
Impjanti ta' kombustjoni li jaħarqu gass naturali 
bl-eċċezzjoni ta' turbini tal-gass u magni tal-
gass 

100 100

Impjanti ta' kombustjoni li jaħarqu gass blast 
furnace, gass tal-forn tal-kokk jew gassijiet 
kalorifiċi baxxi mill-gassifikazzjoni ta' residwi 
tar-raffineriji, bl-eċċezzjoni ta' turbini tal-gass u

200 (4) --
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l-magni tal-gass
Impjanti ta' kombustjoni li jaħarqu gassijiet 
oħra bl-eċċezzjoni ta' turbini tal-gass u l-magni 
tal-gass 

200 (4) --

Turbini tal-gass (inkluż CCGT), li jużaw il-gass 
naturali (1) bħala karburant

50 (2)(3) 100

Turbini tal-gass (inkluż CCGT), li jużaw 
gassijiet oħra bħala karburant (4)

120 --

Magni tal-gass 100 100

Emenda tal-Parlament
NOx CO

Impjanti ta' kombustjoni li jaħarqu gass naturali
b'kapaċità termali kklassifikata totali ta' dħul 
li ma teċċedix it-300 MW, bl-eċċezzjoni ta' 
turbini tal-gass u magni tal-gass 

150 100

Impjanti ta' kombustjoni li jaħarqu gass blast 
furnace, gass tal-forn tal-kokk jew gassijiet 
kalorifiċi baxxi mill-gassifikazzjoni ta' residwi 
tar-raffineriji, bl-eċċezzjoni ta' turbini tal-gass u 
l-magni tal-gass

200 (4) --

Impjanti ta' kombustjoni li jaħarqu gassijiet 
oħra bl-eċċezzjoni ta' turbini tal-gass u l-magni 
tal-gass 

200 (4) --

Turbini tal-gass (inkluż CCGT), li jużaw il-gass 
naturali (1) bħala karburant

50 (2)(3) 100

Turbini tal-gass (inkluż CCGT), li jużaw gass 
ijiet oħra bħala karburant (4)

120 --

Magni tal-gass 200 200

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valuri limitu tal-emissjonijiet tal-NOx għall-impjanti ta' kombustjoni mħaddma bil-gass 
għandhom ikunu jistgħu jintlaħqu mingħajr ma jirriżultaw fi spejjeż sproporzjonatament 
għolja meta mqabbla mal-benefiċċju ambjentali. Il-valuri limitu tal-emissjonijiet proposti 
għall-bojlers eżistenti < 300 MW u għall-magni tal-gass ma jistgħux jiġu rispettati permezz 
ta' miżuri primarji biss, iżda jkunu jeħtieġu l-introduzzjoni ta' tagħmir ta' tnaqqis sekondarju 
sproporzjonat.
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Emenda 319
Inés Ayala Sender

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness VI – Parti 1 – taqsima 6 – tabella – ringiela 7 a (ġdida)

Emenda tal-Parlament

NOx CO

Magni tal-gass li jaħarqu gassijiet b'qawwa 
kalorifika baxxa minn proċess siderurġiku u 
gass naturali

200 -

Or. en

Emenda 320
Antonio Masip Hidalgo

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti I – taqsima 6 – nota 4 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(4a) 200 mg/Nm3 għat-tali magni tal-gass 
li jaħarqu gassijiet b'qawwa kalorifika 
baxxa minn proċess siderurġiku u gass 
naturali.

Or. en

Emenda 321
Thomas Ulmer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 1 – taqsima 6 – paragrafu 2 (wara n-noti)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Għal turbini tal-gass (inkluż CCGT) , il-
valuri limitu tal-emissjonijiet tal-NOx u CO
stabbiliti f'dan il-punt japplikaw biss 
f'tagħbija ogħla minn 70 %.

Għal turbini tal-gass (inkluż CCGT), il-
valuri limitu tal-emissjonijiet tal-NOx
stabbiliti f'dan il-punt japplikaw biss 
f'tagħbija ogħla minn 70 %, 
f'kondizzjonijiet ta' tagħbija bażi ISO.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta l-ġdida li tirrigwarda l-introduzzjoni tal-valuri limitu tal-emissjonijiet għall-
emissjonijiet tas-CO minn impjanti ta' kombustjoni mħaddma bil-gass għandha tkun evitata. 
Fid-dawl tal-prinċipju ta' sussidjarjetà, l-emissjonijiet tas-CO għandhom ikunu indirizzati 
esklussivament taħt ġurisdizzjoni nazzjonali.

Emenda 322
Thomas Ulmer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 1 – taqsima 6 – paragrafu 3 (wara n-noti)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Għat-turbini tal-gass (inkluż CCGT) li 
nħarġilhom permess qabel is-27 ta' 
Novembru 2002 jew li l-operaturi tagħhom 
kienu ppreżentaw applikazzjoni kompluta 
għall-permess qabel dik id-data sakemm l-
impjant beda jitħaddem mhux aktar tard 
mis-27 ta' Novembru 2003, u li ma 
jitħaddimx għal aktar minn 1 500 siegħa ta' 
tħaddim kull sena bħala medja mobbli 
matul perijodu ta' ħames snin, il-valur 
limitu tal-emissjonijiet għall-NOx huwa 
150 mg/Nm3 meta jaħarqu gass naturali u 
200 mg/Nm3 meta jaħarqu gassijiet jew 
karburanti likwidi oħrajn.

Għall-unitajiet ta' kombustjoni li jaħarqu 
l-gass li nħarġilhom permess qabel is-27 ta' 
Novembru 2002 jew li l-operaturi tagħhom 
kienu ppreżentaw applikazzjoni kompluta 
għall-permess qabel dik id-data sakemm l-
impjant beda jitħaddem mhux aktar tard 
mis-27 ta' Novembru 2003, u li ma 
jitħaddimx għal aktar minn 1 500 siegħa ta' 
tħaddim kull sena bħala medja mobbli 
matul perijodu ta' ħames snin, il-valur 
limitu tal-emissjonijiet għall-NOx huwa 
150 mg/Nm3 meta jaħarqu gass naturali u 
200 mg/Nm3 meta jaħarqu gassijiet jew 
karburanti likwidi oħrajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm trattament indaqs tat-tipi kollha ta' impjanti u ta' karburanti, id-deroga għat-
turbini tal-gass eżistenti għandha tkun estiża biex tinkludi t-tipi kollha ta' unitajiet ta' 
kombustjoni li jaħarqu l-gass fosthom bojlers, turbini tal-gass u magni tal-gass. Derogi 
analogi huma wkoll previsti għall-impjanti ta' kombustjoni li jużaw karburanti solidi jew 
likwidi.
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Emenda 323
Oreste Rossi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 1 – taqsima 6 – paragrafu 3 (wara n-noti)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Għat-turbini tal-gass (inkluż CCGT) li 
nħarġilhom permess qabel is-27 ta' 
Novembru 2002 jew li l-operaturi tagħhom 
kienu ppreżentaw applikazzjoni kompluta 
għall-permess qabel dik id-data sakemm l-
impjant beda jitħaddem mhux aktar tard 
mis-27 ta' Novembru 2003, u li ma 
jitħaddimx għal aktar minn 1 500 siegħa ta' 
tħaddim kull sena bħala medja mobbli 
matul perijodu ta' ħames snin, il-valur 
limitu tal-emissjonijiet għall-NOx huwa 
150 mg/Nm3 meta jaħarqu gass naturali u 
200 mg/Nm3 meta jaħarqu gassijiet jew 
karburanti likwidi oħrajn.

Għat-turbini tal-gass (inkluż CCGT) li 
nħarġilhom permess qabel is-27 ta' 
Novembru 2002 jew li l-operaturi tagħhom 
kienu ppreżentaw applikazzjoni kompluta 
għall-permess qabel dik id-data sakemm l-
impjant beda jitħaddem mhux aktar tard 
mis-27 ta' Novembru 2003, u li ma 
jitħaddimx għal aktar minn 3 000 siegħa ta' 
tħaddim kull sena bħala medja mobbli 
matul perijodu ta' ħames snin, il-valur 
limitu tal-emissjonijiet għall-NOx huwa 
150 mg/Nm3 meta jaħarqu gass naturali u 
200 mg/Nm3 meta jaħarqu gassijiet jew 
karburanti likwidi oħrajn.

Or. it

(Konformi mal-emenda 6).

Emenda 324
Oreste Rossi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 1 – taqsima 6 – paragrafu 4 (wara n-noti) 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Parti minn impjant ta' kombustjoni li tarmi 
l-gassijiet ta' skart tagħha permezz ta' kanal 
wieħed jew aktar għall-iskart separat 
f'ċumnija komuni, u li ma titħaddimx għal 
aktar minn 1 500 siegħa ta' tħaddim kull 
sena bħala medja mobbli matul perijodu ta' 
ħames snin, tista' tkun suġġetta għall-valuri 
limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu preċedenti fir-rigward tal-
kapaċità termali kklassifikata totali tal-
impjant sħiħ ta' kombustjoni. F'każijiet 
bħal dawn l-emissjonijiet minn kull wieħed 

Parti minn impjant ta' kombustjoni li tarmi 
l-gassijiet ta' skart tagħha permezz ta' kanal 
wieħed jew aktar għall-iskart separat 
f'ċumnija komuni, u li ma titħaddimx għal 
aktar minn 3 000 siegħa ta' tħaddim kull 
sena bħala medja mobbli matul perijodu ta' 
ħames snin, tista' tkun suġġetta għall-valuri 
limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu preċedenti fir-rigward tal-
kapaċità termali kklassifikata totali tal-
impjant sħiħ ta' kombustjoni. F'każijiet 
bħal dawn l-emissjonijiet minn kull wieħed 
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minn dawk il-kanali għall-iskart għandhom 
ikunu kkontrollati separatament.

minn dawk il-kanali għall-iskart għandhom 
ikunu kkontrollati separatament.

Or. it

(Konformi mal-emenda 6).

Emenda 325
Thomas Ulmer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 1 – taqsima 6 – paragrafu 5 (wara n-noti)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Turbini tal-gass u magni tal-gass għal 
użu ta' emerġenza li jitħaddmu għal inqas 
minn 500 siegħa ta' tħaddim fis-sena 
m'humiex koperti mill- valuri limiti tal-
emissjonijiet . L-operatur ta' dawn l-
impjanti għandu jirreġistra s-sigħat ta' 
tħaddim użati.

L-unitajiet ta' kombustjoni li jaħarqu l-
gass li jitħaddmu għal inqas minn 500 
siegħa ta' tħaddim kull sena mhumiex
koperti bil-valuri limitu tal-emissjonijiet.
L-operatur ta' dawn l-impjanti għandu 
jirreġistra s-sigħat ta' tħaddim użati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deroga tal-500 siegħa għandha tinkludi t-tipi u l-użi kollha ta' impjanti li jaħarqu l-gass. 
Fid-dawl tal-interpretazzjoni potenzjalment differenti ta' "użu ta' emerġenza" fid-diversi Stati 
Membri, ir-referenza għall-użu ta' emerġenza għandha tkun evitata.

Emenda 326
Oreste Rossi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – parti I – taqsima 6 – paragrafu 5 a (ġdid) (wara t-tabella)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Għall-impjanti ta' kombustjoni li jużaw 
karburanti gassużi b'input termali totali 
kklassifikat li jeċċedi l-500 MW, li 
nħarġilhom permess qabel is-27 ta' 
Novembru 2002 jew li l-operaturi 
tagħhom kienu ppreżentaw applikazzjoni 
kompluta għall-permess qabel dik id-data, 
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sakemm l-impjant beda jitħaddem mhux 
aktar tard mis-27 ta' Novembru 2003, u li 
ma jitħaddimx għal aktar minn 
3 000 siegħa ta' tħaddim fis-sena bħala 
medja mobbli matul perijodu ta' ħames 
snin, il-valur limitu tal-emissjonijiet 
għall-NOx huwa 200 mg/Nm3.

Or. it

(Konformi mal-emenda 6).

Ġustifikazzjoni

L-impjanti ta' enerġija li jaħarqu karburanti gassużi u li jaħdmu biex ikopru perijodu ta' 
produzzjoni qawwija mhumiex meqjusa f'din id-direttiva. Dan in-nuqqas jista' jiġi solvut billi 
tiżdied din it-taqsima.

Emenda 327
Christa Klaß

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 1 – taqsima 5 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

It-turbini tal-gass (inkluż CCGT) li jużaw 
distillati ħfief jew medji bħala karburanti 
likwidi għandhom ikunu suġġetti għal 
valur limitu tal-emissjonijiet għall-NOx ta' 
50 mg/Nm3 u għal CO ta' 100 mg/Nm3.

It-turbini tal-gass (inkluż CCGT) li jużaw 
distillati ħfief jew medji bħala karburanti 
likwidi għandhom ikunu suġġetti għal 
valur limitu tal-emissjonijiet għall-NOx ta' 
120 mg/Nm3 u għal CO ta' 100 mg/Nm3, 
jekk dawn jitħaddmu bl-użu ta' karburant 
sostituttiv għal inqas minn 500 siegħa ta' 
tħaddim fis-sena.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-turbini tal-gass mhux dejjem jistgħu jitħaddmu bil-gass naturali, iżda għandhom ikunu 
jistgħu jaħdmu b'karburanti likwidi. Dan huwa importanti meta l-gass naturali ma jkunx 
disponibbli. Il-valuri limitu proposti jistgħu jintlaħqu biss permezz tal-użu sproporzjonat ta' 
ilma ħelu u ammonja, anki meta tintuża l-aktar teknoloġija moderna. Il-valuri limitu proposti 
mill-Kunsill ma jikkorrispondux ma' dawk previsti fid-Direttiva dwar l-impjanti ta' 
kombustjoni kbar, li tistabbilixxi li l-emissjonijiet imkjela ta' ossidi tan-nitroġenu għandhom 
ivarjaw bejn 120 u 350 mg/Nm3.
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Emenda 328
Christa Klaß

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 2 – taqsima 5 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

It-turbini tal-gass għall-użu ta' emerġenza li 
jitħaddmu għal inqas minn 500 siegħa ta' 
tħaddim kull sena m'humiex koperti bil-
valuri limitu tal-emissjonijiet . L-operatur 
ta' dawn l-impjanti għandu jirreġistra s-
sigħat ta' tħaddim użati.

It-turbini tal-gass għall-użu ta' emerġenza
jew li jkopru biss iż-żmien meta jsir l-
akbar użu ta' enerġija fil-provvista 
enerġetika li jitħaddmu għal inqas minn 
500 siegħa ta' tħaddim kull sena mhumiex
koperti bil-valuri limitu tal-emissjonijiet.
L-operatur ta' dawn l-impjanti għandu 
jirreġistra s-sigħat ta' tħaddim użati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni tal-Anness V - Parti 2 - taqsima 5 - paragrafu 1. 

Emenda 329
Thomas Ulmer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 2 – taqsima 6 – tabella – intestatura u kolonna "CO"

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

6. Valuri limitu tal-emissjonijiet (mg/Nm3) 
għall-NOx u CO għall-impjanti ta' 
kombustjoni mħaddma bil-gass

6. Valuri limitu tal-emissjonijiet (mg/Nm3) 
għall-NOx għall-impjanti ta' kombustjoni 
mħaddma bil-gass

CO
100
100
100

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-proposta l-ġdida li tirrigwarda l-introduzzjoni tal-valuri limitu tal-emissjonijiet għall-
emissjonijiet tas-CO minn impjanti ta' kombustjoni mħaddma bil-gass għandha tkun evitata. 
Fid-dawl tal-prinċipju ta' sussidjarjetà, l-emissjonijiet tas-CO għandhom ikunu indirizzati 
esklussivament taħt ġurisdizzjoni nazzjonali.

Emenda 330
Thomas Ulmer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 2 – taqsima 6 – tabella 

Pożizzjoni tal-Kunsill

NOx CO
Impjanti tal-gass minbarra turbini tal-gass u 
magni tal-gass 

100 100

Turbini tal-gass (inkluż CCGT) (1) 50 (1) 100
Magni tal-gass 75 100

Nota:
(1) Għat-turbini tal-gass ta' ċiklu wieħed li għandhom effiċjenza ta' iktar minn 35% – determinata bil-
kondizzjonijiet ta' tagħbija bażi ISO - il-valur limitu tal-emissjonijiet għall-NOx għandu jkun 50xη/35 fejn η hija 
l-effiċjenza tat-turbin tal-gass, bil-kondizzjonijiet ta' tagħbija bażi ISO, espressa bħala perċentwali.

Emenda tal-Parlament
NOx

(1) CO
Impjanti ta' kombustjoni b'input termali 
kklassifikat totali li ma jeċċedix it-300 MW, 
tal-gass minbarra turbini tal-gass u magni tal-
gass 

150 100

Impjanti ta' kombustjoni li jaħarqu gass 
naturali b'input termali kklassifikat totali li 
jeċċedi t-300 MW, bl-eċċezzjoni ta' turbini tal-
gass u magni tal-gass

100 100

Turbini tal-gass (inkluż CCGT) (1) 50 100
Magni tal-gass 200 200
Nota:
(1) Għat-turbini tal-gass li għandhom effiċjenza ta' iktar minn 35% – determinata bil-kondizzjonijiet ta' tagħbija 
bażi ISO - il-valur limitu tal-emissjonijiet għall-NOx għandu jkun 50xη/35 fejn η hija l-effiċjenza tat-turbin tal-
gass, bil-kondizzjonijiet ta' tagħbija bażi ISO, espressa bħala perċentwali.

Or. en

Justification

NOx-ELVs for existing gas-fired combustion plants should be achievable without causing 
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disproportionately high cost compared to the environmental benefit. The proposed ELVs for 
existing boilers < 300 MW and gas engines cannot be complied with using only primary 
measures, but would require the introduction of disproportionate secondary abatement 
equipment. In contrast to existing plant requirements (see part 1), the requirements for new 
gas turbines do not differentiate into different ELVs for CHP, CCGT or mechanical drives. As 
a consequence, the efficiency correction factor shall be applicable to all types of gas turbines.

Emenda 331
Thomas Ulmer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 2 – taqsima 6 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Għal turbini tal-gass (inkluż CCGT) , il-
valuri limitu tal-emissjonijiet tal-NOx u CO 
stabbiliti f'dan il-punt japplikaw biss 
f'tagħbija ogħla minn 70 %.

Għal turbini tal-gass (inkluż CCGT , il-
valuri limitu tal-emissjonijiet tal-NOx
stabbiliti f'dan il-punt japplikaw biss 
f'tagħbija ogħla minn 70 %, 
f'kondizzjonijiet ta' tagħbija bażi ISO.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Anness V - Parti 2 - taqsima 6 - tabella - intestatura u kolonna 
"CO".

Emenda 332
Thomas Ulmer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 2 – taqsima 6 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Għal turbini tal-gass (inkluż CCGT) , il-
valuri limitu tal-emissjonijiet tal-NOx u CO 
stabbiliti f'dan il-punt japplikaw biss 
f'tagħbija ogħla minn 70 %.

Għal turbini tal-gass (inkluż CCGT), il-
valuri limitu tal-emissjonijiet tal-NOx u CO 
stabbiliti f'dan il-punt japplikaw biss 
f'tagħbija ogħla minn 70 %,
f'kondizzjonijiet ta' tagħbija bażi ISO.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni tal-Anness V - Parti 2 - taqsima 6 - tabella. 

Emenda 333
Thomas Ulmer

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 2 – taqsima 6 – paragrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Turbini tal-gass u magni tal-gass għal 
użu ta' emerġenza li jitħaddmu għal inqas 
minn 500 siegħa ta' tħaddim fis-sena 
m'humiex koperti mill- valuri limiti tal-
emissjonijiet . L-operatur ta' dawn l-
impjanti għandu jirreġistra s-sigħat ta' 
tħaddim użati.

L-unitajiet ta' kombustjoni li jaħarqu l-
gass li jitħaddmu għal inqas minn 
500 siegħa ta' tħaddim fis-sena mhumiex
koperti mill-valuri limiti tal-emissjonijiet.
L-operatur ta' dawn l-impjanti għandu 
jirreġistra s-sigħat ta' tħaddim użati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni tal-Anness V - Parti 2 - taqsima 6 - tabella. 

Emenda 334
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 3 – taqsima 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Il-konċentrazzjonijiet ta' SO2, NOx, u 
trab f' gassijiet ta'skart minn kull impjant 
ta' kombustjoni b'kapaċità 
termali kkwalifikata totali ta' 100 MW jew 
iktar għandha titkejjel kontinwament.

1. Il-konċentrazzjonijiet ta' SO2, NOx, u 
trab f'gassijiet ta' skart minn kull impjant 
ta' kombustjoni b'kapaċità 
termali kkwalifikata totali ta' 100 MW jew 
iktar għandha titkejjel kontinwament.

Il-konċentrazzjoni ta' CO f'gassijiet ta' 
skart minn impjanti ta' kombustjoni li 
jaħarqu karburanti gassużi b'kapaċità 
termali kkwalifikata totali ta' 100 MW jew 
aktar għandha titkejjel kontinwament. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 76 tal-ewwel qari tal-PE.

Emenda 335
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 4 – taqsima 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Fil-każ ta' kejl kontinwu, il-valuri limitu 
tal-emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2 
għandhom jitqiesu bħala li kien hemm 
konformità magħhom, jekk l-evalwazzjoni 
tar-riżultati tal-kejl tindika li, għas-sigħat 
ta' tħaddim f'sena kalendarja, ġew sodisfatti 
l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

1. Fil-każ ta' kejl kontinwu, il-valuri limitu 
tal-emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2 
għandhom jitqiesu bħala li kien hemm 
konformità magħhom, jekk l-evalwazzjoni 
tar-riżultati tal-kejl tindika li, għas-sigħat 
ta' tħaddim f'sena kalendarja, ġew sodisfatti 
l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) l-ebda valur medju validat ta' xahar ma 
jeċċedi l-valuri limitu rilevanti tal-
emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2;

(a) l-ebda valur medju validat ta' ġurnata 
ma jeċċedi l-valuri limitu rilevanti tal-
emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2;

(b) l-ebda valur medju validat ta' jum ma 
jeċċedi l-110 % tal-valuri limitu rilevanti 
tal-emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 
2;

(c) fil-każijiet ta' impjanti ta' kombustjoni 
magħmula biss minn bojlers li jużaw 
faħam b'kapaċità termali kkwalifikata 
totali taħt il-50 MW, l-ebda valur medju 
validat ta' jum ma jeċċedi l-150 % tal-
valuri limitu rilevanti tal-emissjonijiet 
stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2;

(d) 95 % tal-valuri medji validati fis-siegħa 
matul is-sena ma jeċċedux il-200 % tal-
valuri limitu rilevanti tal-emissjonijiet 
stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2.

(b) 95 % tal-valuri medji validati fis-siegħa 
matul is-sena ma jeċċedux il-200 % tal-
valuri limitu rilevanti tal-emissjonijiet 
stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2.

Il-valuri medji vvalidati huma ddeterminati 
kif stabbilit fil-punt 10 tal-Parti 3.

Il-valuri medji vvalidati huma ddeterminati 
kif stabbilit fil-punt 10 tal-Parti 3.
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Għall-finijiet tal-kalkolu tal-valuri medji 
tal-emissjonijiet, il-valuri mkejla matul il-
perijodi msemmija fl-Artikolu 30(5) u (6) 
u l-Artikolu 37 kif ukoll matul il-perijodi 
ta' bidu tat-tħaddim jew ta' tifi 
m'għandhomx jiġu kkunsidrati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Introduzzjoni mill-ġdid tal-Emenda 77 tal-ewwel qari. Billi l-livelli BREF BAT jirriflettu 
medji ta' ġurnata, l-Anness V jirrikjedi li l-valuri limitu tal-emissjonijiet jintlaħqu fuq bażi ta' 
xahar. Barra minn hekk, il-valuri medji ta' ġurnata ma jistgħux jaqbżu l-110 % tal-valuri 
limitu tal-emissjonijiet u 95 % tal-medji ta' siegħa fuq perijodu ta' sena ma għandhomx 
jaqbżu aktar minn darbtejn il-valuri limitu tal-emissjonijiet. Il-proposta tal-Kummissjoni ma 
tagħmel l-ebda distinzjoni bejn l-impjanti ta' qabel l-2016 u dawk ta' wara l-2016. Filwaqt li 
jinżammu l-istess regoli ta' konformità għal impjanti ġodda u dawk eżistenti, jeħtieġ li dawn 
ikunu allinjati mal-konklużjonijiet BAT tal-BREF li huma bbażati fuq medji ta' ġurnata u 
mhux fuq medji ta' xahar.

Emenda 336
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 4 – taqsima 1 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Fil-każ ta' kejl kontinwu, il-valuri limitu 
tal-emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2 
għandhom jitqiesu bħala li kien hemm 
konformità magħhom, jekk l-evalwazzjoni 
tar-riżultati tal-kejl tindika li, għas-sigħat 
ta' tħaddim f'sena kalendarja, ġew sodisfatti 
l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

1. Fil-każ ta' kejl kontinwu, il-valuri limitu 
tal-emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2 
għandhom jitqiesu bħala li kien hemm 
konformità magħhom, jekk l-evalwazzjoni 
tar-riżultati tal-kejl tindika li, għas-sigħat 
ta' tħaddim f'sena kalendarja, ġew sodisfatti 
l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) l-ebda valur medju validat ta' xahar ma 
jeċċedi l-valuri limitu rilevanti tal-
emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2;

(a) l-ebda valur medju validat ta' ġurnata
ma jeċċedi l-valuri limitu rilevanti tal-
emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2;

(b) l-ebda valur medju validat ta' jum ma 
jeċċedi l-110 % tal-valuri limitu rilevanti 
tal-emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 
2;
(c) fil-każijiet ta' impjanti ta' kombustjoni 
magħmula biss minn bojlers li jużaw 
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faħam b'kapaċità termali kkwalifikata 
totali taħt il-50 MW, l-ebda valur medju 
validat ta' jum ma jeċċedi l-150 % tal-
valuri limitu rilevanti tal-emissjonijiet 
stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2;
(d) 95 % tal-valuri medji validati fis-siegħa 
matul is-sena ma jeċċedux il-200 % tal-
valuri limitu rilevanti tal-emissjonijiet 
stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2.

(b) 95 % tal-valuri medji validati fis-siegħa 
matul is-sena ma jeċċedux il-200 % tal-
valuri limitu rilevanti tal-emissjonijiet 
stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 77 tal-ewwel qari tal-PE.

Emenda 337
Sirpa Pietikäinen

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 4 – taqsima 1 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Fil-każ ta' kejl kontinwu, il-valuri limitu 
tal-emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2 
għandhom jitqiesu bħala li kien hemm 
konformità magħhom, jekk l-evalwazzjoni 
tar-riżultati tal-kejl tindika li, għas-sigħat 
ta' tħaddim f'sena kalendarja, ġew sodisfatti 
l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

1. Fil-każ ta' kejl kontinwu, il-valuri limitu 
tal-emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2 
għandhom jitqiesu bħala li kien hemm 
konformità magħhom, jekk l-evalwazzjoni 
tar-riżultati tal-kejl tindika li, għas-sigħat 
ta' tħaddim f'sena kalendarja, ġew sodisfatti 
l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) l-ebda valur medju validat ta' xahar ma 
jeċċedi l-valuri limitu rilevanti tal-
emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2;

(a)  l-ebda valur medju validat ta' ġurnata
ma jeċċedi l-valuri limitu rilevanti tal-
emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2; u

(b) l-ebda valur medju validat ta' jum ma 
jeċċedi l-110 % tal-valuri limitu rilevanti 
tal-emissjonijiet stabbiliti fil-Partijiet 1 u 
2;

(c) fil-każijiet ta' impjanti ta' kombustjoni 
magħmula biss minn bojlers li jużaw 
faħam b'kapaċità termali kkwalifikata 
totali taħt il-50 MW, l-ebda valur medju 
validat ta' jum ma jeċċedi l-150 % tal-
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valuri limitu rilevanti tal-emissjonijiet 
stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2;

(d) 95 % tal-valuri medji validati fis-siegħa 
matul is-sena ma jeċċedux il-200 % tal-
valuri limitu rilevanti tal-emissjonijiet 
stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2.

(b) 95 % tal-valuri medji validati fis-siegħa 
matul is-sena ma jeċċedux il-200 % tal-
valuri limitu rilevanti tal-emissjonijiet 
stabbiliti fil-Partijiet 1 u 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Introduzzjoni mill-ġdid tal-Emenda 77 tal-ewwel qari. Billi l-livelli BREF BAT jirriflettu 
medji ta' ġurnata, l-Anness V jirrikjedi li l-valuri limitu tal-emissjonijiet jintlaħqu fuq bażi ta' 
xahar. Barra minn hekk, il-valuri medji ta' ġurnata ma jistgħux jaqbżu l-110 % tal-valuri 
limitu tal-emissjonijiet u 95 % tal-medji ta' siegħa fuq perijodu ta' sena ma għandhomx 
jaqbżu aktar minn darbtejn il-valuri limitu tal-emissjonijiet. Il-proposta tal-Kummissjoni ma 
tagħmel l-ebda distinzjoni bejn l-impjanti ta' qabel l-2016 u dawk ta' wara d-data msemmija. 
Filwaqt li jinżammu l-istess regoli ta' konformità għal impjanti ġodda u dawk eżistenti, 
jeħtieġ li dawn ikunu allinjati mal-konklużjonijiet BAT tal-BREF li huma bbażati fuq medji ta' 
ġurnata u mhux fuq medji ta' xahar.

Emenda 338
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 5

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Parti 5 imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tħassir tal-parti 5 l-ġdida introdotta mill-Kunsill, marbuta mal-Artikolu 31.
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Emenda 339
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 5 – tabella 1

Pożizzjoni tal-Kunsill
1. Rata minima ta' tneħħija tal-kubrit għall-impjanti ta' kombustjoni msemmijin fl-Artikolu 

30(2)

Rata minima ta' tneħħija tal-kubritKapaċità 
termali 
kklassifika
ta totali 
MW)

Impjanti li nħarġilhom permess qabel is-27 ta' 
Novembru 2002 jew li l-operaturi tagħhom kienu 
ppreżentaw applikazzjoni kompluta għall-permess 

qabel dik id-data sakemm l-impjant beda 
jitħaddem mhux aktar tard mis-27 ta' Novembru 

2003

Impjanti oħra

50-100 80 % 92 %

100-300 90 % 92 %

> 300 96 % (1) 96 %

Nota:

(1) Għall-impjanti ta' kombustjoni li jaħarqu żejt tal-oil shale, ir-rata minima ta' kombustjoni tat-tneħħija tal-
kubrit hija 95 %.

Emenda
1.  Rata minima ta' tneħħija tal-kubrit u valuri limitu massimi tal-emissjonijiet għall-impjanti 
ta' kombustjoni msemmijin fl-Artikolu 30(2)

Rata minima ta' tneħħija tal-kubrit u valuri limitu massimi tal-emissjonijietKapaċità 
termali 
kklassifika
ta totali 
MWh)

Impjanti li nħarġilhom permess qabel is-27 ta' 
Novembru 2002 jew li l-operaturi tagħhom kienu 
ppreżentaw applikazzjoni kompluta għall-permess 

qabel dik id-data sakemm l-impjant beda 
jitħaddem mhux aktar tard mis-27 ta' Novembru 

2003

Impjanti oħra

50-100 80 % flimkien ma' valur limitu massimu tal-
emissjonijiet li jammonta għal 650mg/Nm3

92 % flimkien 
ma' valur 

limitu 
massimu tal-

emissjonijiet li 



AM\810395MT.doc 37/46 PE440.003v01-00

MT

jammonta għal 
600mg/Nm3

100-300 90 % flimkien ma' valur limitu massimu tal-
emissjonijiet li jammonta għal 450mg/Nm3

92 % flimkien 
ma' valur 

limitu 
massimu tal-

emissjonijiet li 
jammonta għal 

400mg/Nm3

> 300 96 % flimkien ma' valur limitu massimu tal-
emissjonijiet li jammonta għal 450mg/Nm3 (1)

96 % flimkien 
ma' valur 

limitu 
massimu tal-

emissjonijiet li 
jammonta għal 

400mg/Nm3

Nota:

(1) Għall-impjanti ta' kombustjoni li jaħarqu żejt tal-oil shale, ir-rata minima ta' kombustjoni tat-tneħħija tal-
kubrit hija 95 % flimkien ma' valur limitu massimu tal-emissjonijiet li jammonta għal 450mg/Nm3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda għal derogi ġodda introdotti mill-Kunsill.
L-impjanti ta' kombustjoni kbar li jużaw karburanti solidi indiġeni b'kontenut għoli ta' kubrit 
(jiġifieri linjite) jirrappreżentaw l-akbar kontributuri tal-emissjonijiet tal-kubrit fl-Ewropa. 
Bil-għan li jingħataw salvagwardji ambjentali, jeħtieġ li jiġi garantit li r-rati massimi ta' 
tneħħija tal-kubrit jkunu suġġetti għal tal-anqas valuri limitu tal-emissjonijiet anqas 
ambizzjużi meta mqabbla mal-valuri limitu tal-emissjonijiet applikati għal karburanti 
b'kontenut baxx ta' kubrit (S).

Emenda 340
Inés Ayala Sender

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti I – tabella 1 – nota 1 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(1a) Għal dawk l-installazzjonijiet 
awtorizzati qabel l-1 ta' Lulju 1987 li 
kienu installaw it-tneħħija tal-kubrit mill-
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gassijiet residwi (flue gas 
desulphurisation) qabel is-sena 2000, u 
installaw ukoll teknoloġiji konformi mad-
Direttiva 2001/20 qabel l-1 ta' Jannar 
2008, ir-rata minima ta' tneħħija tal-
kubrit se tkun 93%.

Or. en

Emenda 341
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 5 – tabella 2

Pożizzjoni tal-Kunsill
2. Rata minima ta' tneħħija tal-kubrit għall-impjanti ta' kombustjoni msemmijin fl-Artikolu 

30(3)

Kapaċità termali kklassifikata totali MW) Rata minima ta' tneħħija tal-kubrit

50-100 93 %

100-300 93 %

> 300 97 %

Emenda
2. Rata minima ta' tneħħija tal-kubrit u valuri limitu massimi tal-emissjonijiet għall-impjanti 

ta' kombustjoni msemmijin fl-Artikolu 30(3)

Kapaċità termali kklassifikata totali MW) Rata minima ta' tneħħija tal-kubrit

50-100 93 % flimkien ma' valur limitu massimu 
tal-emissjonijiet li jammonta għal 

600mg/Nm3

100-300 93 % flimkien ma' valur limitu massimu 
tal-emissjonijiet li jammonta għal 

400mg/Nm3

> 300 97 % flimkien ma' valur limitu massimu 
tal-emissjonijiet li jammonta għal 

400mg/Nm3

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni tal-Anness V - Parti 5 - tabella 1.

Emenda 342
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 6

Council position Amendment

Ir-rati minimi ta' tneħħija tal-kubrit 
stabbiliti fil-Parti 5 ta' dan l-Anness 
għandhom japplikaw bħala valur limitu 
medju ta' kull xahar.

Ir-rati minimi ta' tneħħija tal-kubrit 
stabbiliti fil-Parti 5 ta' dan l-Anness 
għandhom japplikaw bħala valur limitu 
medju ta' kull ġurnata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda għal deroga ġdida introdotta mill-Kunsill. Billi l-livelli BREF BAT jirriflettu medji 
ta' ġurnata, l-Anness V jirrikjedi li l-valuri limitu tal-emissjonijiet jintlaħqu fuq bażi ta' xahar. 
Jeħtieġ li t-test attwali jiġi allinjat mal-BREF li huwa bbażat fuq medji ta' ġurnata u mhux ta' 
xahar.

Emenda 343
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 7

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Parti 7 imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jemenda artikolu ġdid introdott mill-Kunsill.
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Emenda 344
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 7 – punt a

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) għall-impjanti ta' kombustjoni li 
nħarġilhom permess qabel is-27 ta' 
Novembru 2002 jew li l-operaturi 
tagħhom kienu ppreżentaw applikazzjoni 
kompluta għall-permess qabel dik id-data 
sakemm l-impjant beda jitħaddem mhux 
aktar tard mis-27 ta' Novembru 2003: 1 
000 mg/Nm3;

(a) 350 mg/Nm3;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda għal test ġdid introdott mill-Kunsill. M'għandu jkun hemm l-ebda regoli speċifiċi 
għall-impjanti kimiċi jew raffineriji ta' kombustjoni kbar meta mqabbla ma' impjanti ta' 
kombustjoni kbar. Dan ixekkel it-tnaqqis tal-emissjonijiet bla bżonn. Impjanti ta' kombustjoni 
kbar: l-impjanti kimiċi kif ukoll ir-raffineriji jistgħu jibagħtu r-residwi b'kontenut għoli ta' 
kubrit għand dawk l-impjanti li jipprovdu l-aħjar irkupru ta' kubrit jew tagħmir ta' tneħħija 
tal-kubrit. F'każ li jridu jużaw residwi rħas mir-raffineriji b'kontenut għoli ta' kubrit għall-
bojlers u ħiters iżgħar, għandhom jinstallaw tekniki ta' tnaqqis, eventwalment installati għal 
kombinazzjoni ta' bosta ċmieni.

Emenda 345
Esther de Lange

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 7 – punt a

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(a) għall-impjanti ta' kombustjoni li 
nħarġilhom permess qabel is-27 ta' 
Novembru 2002 jew li l-operaturi tagħhom 
kienu ppreżentaw applikazzjoni kompluta 
għall-permess qabel dik id-data sakemm l-
impjant beda jitħaddem mhux aktar tard 
mis-27 ta' Novembru 2003: 1 000 mg/Nm3;

(a) għall-impjanti ta' kombustjoni li 
nħarġilhom permess qabel is-27 ta' 
Novembru 2002 jew li l-operaturi tagħhom 
kienu ppreżentaw applikazzjoni kompluta 
għall-permess qabel dik id-data sakemm l-
impjant beda jitħaddem mhux aktar tard 
mis-27 ta' Novembru 2003: 800 mg/Nm3;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valuri limitu tal-emissjonijiet għar-raffineriji mhumiex konsistenti. Il-valuri limitu medji 
tal-emissjonijiet previsti fl-Artikolu 37(2) u fl-Anness V, parti 7, huma ogħla mill-ogħla valuri 
limitu fl-Anness V, parti 1, punti 2 u 3. Dan jagħti aktar flessibilità inġustifikata u aktarx 
ixekkel it-tnaqqis tal-emissjonijiet bla bżonn.

Emenda 346
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 7 – punt b

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) għal impjanti ta' kombustjoni oħra: 
600 mg/Nm3.

(b) 850 mg/Nm3 jekk l-impjanti ta' 
kombustjoni ma jaħdmux iktar minn 
1 500 siegħa ta' tħaddim fis-sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda għal test ġdid introdott mill-Kunsill. M'għandu jkun hemm l-ebda regoli speċifiċi 
għall-impjanti kimiċi jew raffineriji ta' kombustjoni kbar meta mqabbla ma' impjanti ta' 
kombustjoni kbar. Dan ixekkel it-tnaqqis tal-emissjonijiet bla bżonn. Impjanti ta' kombustjoni 
kbar: l-impjanti kimiċi kif ukoll ir-raffineriji jistgħu jibagħtu r-residwi b'kontenut għoli ta' 
kubrit għand dawk l-impjanti li jipprovdu l-aħjar irkupru ta' kubrit jew tagħmir ta' tneħħija 
tal-kubrit. F'każ li jridu jużaw residwi rħas mir-raffineriji b'kontenut għoli ta' kubrit għall-
bojlers u ħiters iżgħar, għandhom jinstallaw tekniki ta' tnaqqis, eventwalment installati għal 
kombinazzjoni ta' bosta ċmieni.

Emenda 347
Esther de Lange

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness V – Parti 7 – punt b

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(b) għal impjanti ta' kombustjoni oħra: 600
mg/Nm3. 

(b) għal impjanti ta' kombustjoni oħra: 400 
mg/Nm3. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valuri limitu tal-emissjonijiet għar-raffineriji mhumiex konsistenti. Il-valuri limitu medji 
tal-emissjonijiet previsti fl-Artikolu 37(2) u fl-Anness V, parti 7, huma ogħla mill-ogħla valuri 
limitu fl-Anness V, parti 1, punti 2 u 3. Dan jagħti aktar flessibilità inġustifikata u aktarx 
ixekkel it-tnaqqis tal-emissjonijiet bla bżonn.

Emenda 348
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness VI – Parti 6 – punt 2.5

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2.5. L-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi 
li ma teħtieġx kejl kontinwu ta' HCI, HF u 
SO2 fl-iskart fl-impjanti tal-inċinerazzjoni 
jew impjanti tal-koinċinerazzjoni tal-iskart, 
u li teħtieġ kejl perijodiku kif stipulat fil-
punt 2.1(c) jew l-ebda kejl jekk l-operatur 
jista' jipprova li l-emissjonijiet ta' dawk is-
sustanzi li jniġġsu ma jistgħux ikunu, taħt 
l-ebda ċirkostanza, ogħla mill-valuri limitu 
tal-emissjonijiet preskritti.

2.5. L-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi 
li ma teħtieġx kejl kontinwu ta' HCI, HF u 
SO2 fl-iskart fl-impjanti tal-inċinerazzjoni 
jew impjanti tal-koinċinerazzjoni tal-iskart, 
u li teħtieġ kejl perijodiku kif stipulat fil-
punt 2.1(c) jekk l-operatur jista' jipprova li 
l-emissjonijiet ta' dawk is-sustanzi li 
jniġġsu ma jistgħux ikunu, taħt l-ebda 
ċirkostanza, ogħla mill-valuri limitu tal-
emissjonijiet preskritti. Din id-deroga ma 
għandhiex tapplika f'każijiet ta' skart 
imħallat maħruq minn sorsi differenti.

L-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi li 
ma teħtieġx kejl kontinwu għall-NOx u li 
teħtieġ kejl perjodiku kif stabbilit fil-
punt 2.1(c) f'impjanti tal-inċinerazzjoni 
tal-iskart eżistenti b'kapaċità nominali ta' 
anqas minn 6 tunnellati metriċi fis-siegħa 
jew f'impjanti ta' koinċinerazzjoni tal-
iskart eżistenti b'kapaċità nominali ta' 
anqas minn 6 tunnellati metriċi fis-siegħa 
jekk l-operatur jista' jagħti prova skont l-
informazzjoni dwar il-kwalità tal-iskart 
ikkonċernat, tat-teknoloġiji użati u tar-
riżultati tal-monitoraġġ tal-emissjonijiet li 
l-emissjonijiet tal-NOx ma jistgħu fl-ebda 
ċirkustanza jkunu ogħla mill-valur limitu 
tal-emissjonijiet preskritt.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 78 tal-ewwel qari tal-PE.

Emenda 349
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness VI – Parti 6 – punt 2.5 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2.5. L-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi 
li ma teħtieġx kejl kontinwu ta' HCI, HF u 
SO2 fl-iskart fl-impjanti tal-inċinerazzjoni 
jew impjanti tal-koinċinerazzjoni tal-iskart, 
u li teħtieġ kejl perijodiku kif stipulat fil-
punt 2.1(c) jew l-ebda kejl jekk l-operatur 
jista' jipprova li l-emissjonijiet ta' dawk is-
sustanzi li jniġġsu ma jistgħux ikunu, taħt 
l-ebda ċirkostanza, ogħla mill-valuri limitu 
tal-emissjonijiet preskritti.

L-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi li 
ma teħtieġx kejl kontinwu ta' HCI, HF u 
SO2 fl-iskart fl-impjanti tal-inċinerazzjoni 
jew impjanti tal-koinċinerazzjoni tal-iskart, 
u li teħtieġ kejl perjodiku kif stipulat fil-
punt 2.1(c) jew l-ebda kejl jekk l-operatur 
jista' jipprova li l-emissjonijiet ta' dawk is-
sustanzi li jniġġsu ma jistgħux ikunu, taħt 
l-ebda ċirkostanza, ogħla mill-valuri limitu 
tal-emissjonijiet preskritti. Da ma għandux 
japplika f'każijiet ta' skart imħallat minn 
sorsi differenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Introduzzjoni mill-ġdid parzjali tal-emenda 78 tal-ewwel qari. Il-proposta tal-Kunsill 
tipprevedi każijiet speċifiċi fejn l-ebda rekwiżiti ta' HCI, HF u SO2 jistgħu jkunu meħtieġa 
mill-awtoritajiet kompetenti. Dan jinkludi l-possibilità tal-ebda kejl. Il-kwalità tal-
valutazzjoni ta' kwalità tiddependi b'mod qawwi fuq il-kampjun ta' skart, b'hekk l-iskart 
imħallat minn sorsi differenti u meta jitqies iż-żieda fil-proporzjon ta', pereżempju, il-kontenut 
ta' klorin minħabba PVC, jista' jirriżulta fi kwalità fqira ta' kampjun. F'każ li tkun permessa t-
tali eżenzjoni, il-monitoraġġ tad-dejta jkun selettiv u aktarx jaqbeż iż-żmien meta jkun hemm 
l-aktar emissjonijiet.



PE440.003v01-00 44/46 AM\810395MT.doc

MT

Emenda 350
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness VI – Parti 6 – punt 2.6 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2.6. L-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi 
li teħtieġ miżura waħda kull sentejn għal 
metalli tqal u miżura waħda fis-sena għad-
diossini jew furani fil-każijiet li ġejjin:

2.6. L-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi 
li teħtieġ kejl wieħed biss kull sena għal 
metalli tqal u għad-diossini jew furani fil-
każijiet li ġejjin:

Or. en

Justification

Reinstatement of first reading amendment 78. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. We need continuous monitoring system for heavy metal since 
continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of these 
highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

Emenda 351
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness VI – Parti 6 – punt 2.6 – parti introduttorja

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2.6. L-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi 
li teħtieġ miżura waħda kull sentejn għal 
metalli tqal u miżura waħda fis-sena għad-
diossini jew furani fil-każijiet li ġejjin:

2.6. L-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi 
li teħtieġ kejl wieħed biss kull sena għal 
metalli tqal u għad-diossini jew furani fil-
każijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 79 tal-ewwel qari tal-PE.
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Emenda 352
Åsa Westlund

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness VI – Parti 6 – punt 2.6 – punt c a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(ca) l-operatur jista' jagħti prova li la 
skart elettriku jew elettroniku u lanqas 
skart li fih komponenti klorinati mhu qed 
ikun trattat.

Or. en

Justification

Reinstatement of first reading amendment 80. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. BAT is the use of continuous monitoring system for heavy metal 
since continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of 
these highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

Emenda 353
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Pożizzjoni tal-Kunsill
Anness VI – Parti 6 – punt 2.6 – punt c a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(ca) l-operatur jista' jagħti prova li la 
skart elettriku jew elettroniku u lanqas 
skart li fih komponenti klorinati mhu qed 
ikun trattat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 80 tal-ewwel qari tal-PE.
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