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Emenda 18
Michail Tremopoulos

Proposta għal regolament
Premessa 3 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-ħtieġa li l-ambjent u l-ekonomija 
jitqiesu b'mod integrat hija riżultat tal-
funzjonijiet kruċjali tal-ambjent fir-
rendiment ekonomiku u fil-ġenerazzjoni 
ta' benesseri għall-bniedem. Dawn il-
funzjonijiet jinkludu l-għoti ta' riżorsi 
naturali lill-attivitajiet ta' produzzjoni u 
ta' konsum, l-assorbiment tal-iskart 
b'mezzi ambjentali u servizzi ambjentali 
ta' appoġġ tal-ħajja u kumditajiet oħra 
tal-bniedem. Il-kontijiet nazzjonali 
konvenzjonali qiesu biss parzjalment
dawn il-funzjonijiet, billi ffukaw fuq 
tranżazzjonijiet u indikaturi tas-swieq li 
jirriflettu fatturi importanti fil-
ġenerazzjoni tal-benesseri, iżda ma jkejlux 
il-benesseri nnifsu.

Or.en

Emenda 19
Michail Tremopoulos

Proposta għal regolament
Premessa 3 b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Madankollu, skarsezzi ġodda ta' 
riżorsi naturali issa jipperikolaw il-
produttività sostenuta tal-ekonomija, u l-
attivitajiet ta' produzzjoni u konsum 
ekonomiċi jistgħu jxekklu l-kwalità 
ekonomika billi jgħabbu żżejjed il-bjar 
naturali bi skart u sustanzi li jniġġsu. 
Jekk ma jqisux l-ispejjeż soċjali u privati 
tal-użu tar-riżorsi naturali u tad-
degradazzjoni tal-ambjent, il-kontijiet 
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konvenzjonali jistgħu jibagħtu sinjali 
żbaljati ta' progress lil min jieħu d-
deċiżjonijiet li mbagħad jista' jmexxi lis-
soċjetà fit-triq ta' żvilupp insostenibbli.

Or.en

Emenda 20
Michail Tremopoulos

Proposta għal regolament
Premessa 6 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-introduzzjoni ta' kontijiet 
ekonomiċi ambjentali hija essenzjali iżda 
m'għandhiex tieħu post l-iżvilupp ta' 
indikaturi alternattivi għall-PDG, biex 
jiġu koperti diversi dimensjonijiet soċjali, 
ambjentali u tal-kwalità tal-ħajja. Il-
Kummissjoni għandha tressaq proposti 
qabel il-bidu tal-perjodu l-ġdid tal-qafas 
finanzjarju multiannwali biex jintuża sett 
limitat ta' indikaturi sintetiċi bħala 
komplement għall-PDG fit-tfassil tal-
politika. Dan għandu jinkludi kemm 
indikatur monetarizzat (eż. Tfaddil Nett 
Aġġustat) kif ukoll indikatur fiżiku (eż. 
Impronta Ekoloġika, Impronta tal-
Karbonju jew Indikaturi ta' 
Diżakkoppjar) għad-dimensjoni 
ambjentali, kif ukoll indikaturi li 
jintegraw id-dimensjoni soċjali bħal 
valutazzjoni tal-inugwaljanzi (eż. Indiċi 
GINI) u indikatur tal-inklużjoni soċjali u 
tal-benesseri tal-bniedem (eż. Indiċi tal-
Faqar tal-Bniedem jew Indiċi tas-Saħħa 
Soċjali).

Or.en



AM\834846MT.doc 5/21 PE450.860v01-00

MT

Emenda 21
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Għandu jitwaqqaf programm ta’ 
studji sperimentali biex jittejbu r-
rappurtaġġ, il-kwalità tad-dejta, u l-
metodoloġiji u bħala preparazzjoni għal 
aktar żviluppi.

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

Studju pilota jkun iġġustifikat jekk ir-regolament attwali ma jiġix adottat. Meta dan ir-
regolament jiġi adottat, l-istituti nazzjonali tal-istatistika jkunu jistgħu jtejbu r-rappurtar u l-
kwalità tad-dejta tagħhom, kif ukoll il-metodoloġiji taħt id-dmirijiet ta' ħidma normali kif 
stabbilit f'dan ir-regolament. Għalhekk, il-proġett pilota m'għandux valur miżjud u jirriżulta 
f'finanzjament mill-UE tal-istituti nazzjonali tal-istatistika li għandu jkun ir-responsabbiltà 
tal-Istati Membri.

Emenda 22
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Premessa 14 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-introduzzjoni ta' rekwiżiti 
addizzjonali ta' rappurtar għandha tkun 
suġġetta għal valutazzjoni tal-impatt. Il-
kompetenzi nazzjonali ma jkunux 
affettwati.

Or.de

Emenda 23
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Premessa 15 a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-Kummissjoni, permezz tal-politiki 
tagħha ta' koperazzjoni ma' pajjiżi terzi 
tal-viċinat li jaqsmu l-istess riżorsi 
ambjentali (l-aktar l-ilma) mal-Istati 
Membri, tiknkuraġġixxi lill-uffiċċji 
nazzjonali tal-istatistika ta' dawn il-pajjiżi 
jippreżentaw kontijiet ekonomiċi 
ambjentali ekwivalenti rigward l-aspetti 
fundamentali tal-iżvilupp sostenibbli u 
tikkontribwixxi għall-introduzzjoni ta' 
metodi ta' kontabilità korrispondenti.

Or.el

Ġustifikazzjoni

Il-koperazzjoni mal-uffiċjali nazzjonali korrispondenti ta' pajjiżi tal-viċinat hija neċessarja 
għall-iskrutinju komprensiv tal-kontijiet ekonomiċi ambjentali, fosthom dawk tal-UE.

Emenda 24
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 17 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-miżuri meħtieġa għall-
implementazzjoni ta' dan ir-Regolament 
għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 1999/468/KE tat-
28 ta' Ġunju 1999 li tistipula l-proċeduri 
għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-
implimentazzjoni konferiti fuq il-
Kummissjoni.

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mat-Trattat ta' Lisbona, id-delega tas-setgħat lill-Kummissjoni għandha ssir 
skont l-Artikolu 290 TFUE u mhux skont is-sistema ta' komitoloġija. Fis-sistema ta' atti 
delegati m'hemm l-ebda qafas legali għall-involviment tal-Kumitat.
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Emenda 25
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 19 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-Kumitat Ewropew tas-Sistema tal-
Istatistika ġie kkonsultat,

imħassar

Or.en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mat-Trattat ta' Lisbona, id-delega tas-setgħat lill-Kummissjoni għandha ssir 
skont l-Artikolu 290 TFUE u mhux skont is-sistema ta' komitoloġija. Fis-sistema ta' atti 
delegati m'hemm l-ebda qafas legali għall-involviment tal-Kumitat.

Emenda 26
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
L-iżvilupp ta' moduli ġodda

Bħala prijorità, il-Kummissjoni, 
f'koperazzjoni mal-Istati Membri, 
għandha tiżviluppa l-moduli li ġejjin biex 
jiddaħħlu fl-ambitu ta' dan ir-
Regolament:
- Infiq u Dħul tal-Ħarsien Ambjentali 
(EPER)/Kontijiet tal-Ħarsien u l-Infiq 
Ambjentali (EPEA), Settur tal-Beni u 
Servizzi Ambjentali (EGSS);
- Kontijiet tal-Enerġija;
- Trasferimenti relatati mal-Ambjent 
(sussidji) u Kontijiet tal-Użu tar-Riżorsi u 
tal-Infiq ta' Ġestjoni (RUMEA);
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- Kontijiet tal-Ilma (kwantitattivi u 
kwalitattivi) u Kontijiet tal-Iskart;
- Kontijiet tal-Foresti.

Or.el

Ġustifikazzjoni

Skont il-Eurostat, dawn il-moduli diġà qed jiġu żviluppati.  Biex l-Istati Membri u l-uffiċċji 
tal-istatistika nazzjonali jkollhom sigurtà tal-ippjanar, għandu jingħad x'dejta ulterjuri se 
tintalab fil-ġejjieni.  Il-kontijiet tal-ilma għandhom jippreżentaw mhux biss dejta kwantitattiva 
iżda anke dejta kwalitattiva biex il-preżenza ta' sustanzi li jikkontaminaw fl-ilma tkun tista' 
titqies ukoll.

Emenda 27
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 3 a – inċiż 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Kontijiet tal-Bijodiversità.

Or.el

Ġustifikazzjoni

Il-kontijiet tal-bijodiversità jiffurmaw parti integrali mill-kontijiet ambjentali u huma 
importanti ferm għall-ilħiq tal-għanijiet tal-Unjoni Ewropea dwar il-ħarsien tal-bijodiversità.

Emenda 28
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 3 a – inċiż 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Kontijiet tal-Ħamrija, meta jkun 
possibbli.

Or.el
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Ġustifikazzjoni

Dejta kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-ħamrija, li hija riżors naturali, trid tiġi inkluża fil-
kontijiet ambjentali.

Emenda 29
Michail Tremopoulos

Proposta għal regolament
Artikolu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
L-iżvilupp ta' moduli ġodda

Bħala prijorità, il-Kummissjoni, 
f'koperazzjoni mal-Istati Membri, 
għandha tiżviluppa l-moduli li ġejjin biex 
jiddaħħlu fl-ambitu ta' dan ir-Regolament 
sa tmiem l-2014:
- Infiq u Dħul tal-Ħarsien Ambjentali 
(EPER)/Kontijiet tal-Ħarsien u l-Infiq 
Ambjentali (EPEA), Settur tal-Beni u 
Servizzi Ambjentali (EGSS);
- Kontijiet tal-Enerġija;
- Trasferimenti relatati mal-Ambjent 
(sussidji) u Kontijiet tal-Użu tar-Riżorsi u 
tal-Infiq ta' Ġestjoni (RUMEA);
- Kontijiet tal-Ilma u Kontijiet tal-Iskart;
- Kontijiet tal-Foresti; u
- Kontijiet tas-Servizzi tal-Ekosistemi.

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-emenda ssaħħaħ l-emenda 8 tar-Rapporteur, billi żżid skadenza għall-moduli l-ġodda u 
modulu ġdid biex is-servizzi tal-ekosistemi jiddaħħlu fil-kontijiet.
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Emenda 30
Catherine Soullie

Proposta għal regolament
Artikolu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
L-iżvilupp ta' moduli ġodda

Bħala prijorità, il-Kummissjoni, 
f'koperazzjoni mal-Istati Membri u 
sakemm jiġu stabbiliti l-metodoloġiji 
meħtieġa u jkun hemm biżżejjed domanda 
mill-utenti, għandha tqis li tiżviluppa l-
moduli li ġejjin biex jiddaħħlu fl-ambitu 
ta' dan ir-Regolament:
- Infiq u Dħul tal-Ħarsien Ambjentali 
(EPER)/Kontijiet tal-Ħarsien u l-Infiq 
Ambjentali (EPEA), Settur tal-Beni u 
Servizzi Ambjentali (EGSS);
- Kontijiet tal-Enerġija;
- Trasferimenti relatati mal-Ambjent 
(sussidji) u Kontijiet tal-Użu tar-Riżorsi u 
tal-Infiq ta' Ġestjoni (RUMEA);
- Kontijiet tal-Iskart u Kontijiet tal-
Foresti.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta' moduli ġodda ma tkunx aċċettata awtomatikament mill-Istati Membri. Irridu 
nibbażaw iż-żieda ta' kontijiet ġodda fuq id-domanda mill-utenti, u qabel kollox irridu ntejbu 
l-funzjonament tal-kontijiet tradizzjonali. Imbagħad, għandhom jiġu stabbiliti metodoloġiji 
adegwati bejn l-uffiċċji nazzjonali tal-istatistika bħala kundizzjoni għal kontijiet ġodda. Barra 
minn hekk, kont għall-ilma jidher li huwa irrelevanti billi l-ilma huwa sustanza partikolari u 
jeħtieġ qafas legali għalih biss.

Emenda 31
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4
L-istudji sperimentali

imħassar

1. Il-Kummissjoni se twaqqaf programm 
ta’ studji sperimentali biex isiru mill-Istati 
Membri fuq bażi volontarja biex jiġu 
żviluppati l-kwalità tar-rapportaġġ u tad-
dejta, jiġu stabbiliti serje fuq tul ta’ żmien 
u tkun żviluppata metodoloġija.
2. Ir-riżultati tal-istudji sperimentali 
għandhom jiġu vvalutati mill-
Kummissjoni, waqt li jiġu kkunsidrati l-
benefiċċji tad-disponibbiltà tad-dejta 
mqabblin mal-ispejjeż tal-ġbir u l-piż tat-
tweġib. Abbażi tal-konklużjonijiet tal-
istudji sperimentali, il-Kummissjoni 
għandha tadotta l-atti ddelegati meħtieġa 
b’konformità mal-Artikolu 9.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Studju pilota jkun iġġustifikat jekk ir-regolament attwali ma jiġix adottat. Meta dan ir-
regolament jiġi adottat, l-istituti nazzjonali tal-istatistika jkunu jistgħu jtejbu r-rappurtar u l-
kwalità tad-dejta tagħhom, kif ukoll il-metodoloġiji taħt id-dmirijiet ta' ħidma normali kif 
stabbilit f'dan ir-regolament. Għalhekk, il-proġett pilota m'għandux valur miżjud u jirriżulta 
f'finanzjament mill-UE tal-istituti nazzjonali tal-istatistika li għandu jkun ir-responsabbiltà 
tal-Istati Membri.

Emenda 32
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni se twaqqaf programm 
ta’ studji sperimentali biex isiru mill-Istati 
Membri fuq bażi volontarja biex jiġu 
żviluppati l-kwalità tar-rapportaġġ u tad-
dejta, jiġu stabbiliti serje fuq tul ta’ żmien 

1. Il-Kummissjoni se twaqqaf programm 
ta’ studji sperimentali biex isiru mill-Istati 
Membri fuq bażi volontarja biex jiġu 
żviluppati l-kwalità tar-rapportaġġ u tad-
dejta, jiġu stabbiliti serje fuq tul ta’ żmien 



PE450.860v01-00 12/21 AM\834846MT.doc

MT

u tkun żviluppata metodoloġija. u tkun żviluppata metodoloġija. Dan 
jiżgura li ma jitqegħdux piżijiet 
amministrattivi jew finanzjarji 
addizzjonali fuq min iwieġeb.

Or.de

Emenda 33
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-riżultati tal-istudji sperimentali 
għandhom jiġu vvalutati mill-
Kummissjoni, waqt li jiġu kkunsidrati l-
benefiċċji tad-disponibbiltà tad-dejta 
mqabblin mal-ispejjeż tal-ġbir u l-piż tat-
tweġib. Abbażi tal-konklużjonijiet tal-
istudji sperimentali, il-Kummissjoni 
għandha tadotta l-atti ddelegati meħtieġa 
b’konformità mal-Artikolu 9.

2. Ir-riżultati tal-istudji sperimentali 
għandhom jiġu vvalutati mill-
Kummissjoni, waqt li jiġu kkunsidrati l-
benefiċċji tad-disponibbiltà tad-dejta 
mqabblin mal-ispejjeż tal-ġbir u l-piż tat-
tweġib. Fit-twettiq tal-evalwazzjoni 
għandu jkun żgurat li ma jitqegħdux 
piżijiet amministrattivi jew finanzjarji 
addizzjonali fuq min iwieġeb. Abbażi tal-
konklużjonijiet tal-istudji sperimentali, il-
Kummissjoni għandha tadotta l-atti 
ddelegati meħtieġa b’konformità mal-
Artikolu 9.

Or.de

Emenda 34
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru d-
dejta meħtieġa biex jiġu osservati l-
karatteristiċi tal-moduli msemmijin fl-
Artikolu 3(2).

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru d-
dejta meħtieġa biex jiġu osservati l-
karatteristiċi tal-moduli msemmijin fl-
Artikolu 3(2), f'livell nazzjonali u 
reġjonali meta jkun rilevanti.

Or.en
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Ġustifikazzjoni

Id-dejta reġjonali hija importanti daqs id-dejta nazzjonali. L-indikaturi bejn reġjuni tal-istess 
pajjiż jistgħu jvarjaw b'mod sinifikanti, filwaqt li meta jitqiesu minn livell medju nazzjonali 
jistgħu juru sitwazzjoni differenti li ma tikkorrispondix mal-ispeċifiċitajiet ta' xi reġjuni. Skont 
il-prinċipju tas-sussidjarjetà, id-dejta għandha tkun disponibbli f'livell lokali u reġjonali biex 
tkun appoġġjata b'deċiżjonijiet affidabbli ta' tfassil ta' politika. Fil-livell tal-UE, id-dejta hija 
utli biex jiġu identifikati gruppi ta' reġjuni u xejriet possibbli.

Emenda 35
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jittrażmettu 
lill-Kummissjoni (Eurostat) id-dejta 
stabbilita fl-Annessi, inkluża dik 
kunfidenzjali, fil-limiti taż-żmien 
speċifikati hemmhekk.

1. L-Istati Membri għandhom jittrażmettu 
lill-Kummissjoni (Eurostat) id-dejta 
stabbilita fl-Annessi, inkluża dik 
kunfidenzjali, fil-limiti taż-żmien 
speċifikati hemmhekk.

Il-kompetenzi nazzjonali m'għandhomx 
jiġu affettwati.

Or.de

Emenda 36
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dejta għandha tiġi trażmessa bil-
format tekniku xieraq li se jkun stipulat 
skont il-proċedura regolatorja msemmija 
fl-Artikolu 12(2).

2. Id-dejta għandha tiġi trażmessa bil-
format tekniku xieraq li għandu jkun 
stipulat mill-Kummissjoni b'atti delegati
skont l-Artikolu 9.

Or.en
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Emenda 37
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fl-applikazzjoni tal-kriterji ta’ kwalità 
msemmija fil-paragrafuº1 għad-dejta 
kopertà minn dan ir-Regolament, il-
modalitajiet, l-istruttura u l-frekwenza tar-
rapporti ta' kwalità għandhom ikunu 
ddefiniti skont il-proċedura regolatorja 
msemmija fl-Artikoluº12(2).

3. Fl-applikazzjoni tal-kriterji ta’ kwalità 
msemmija fil-paragrafu 1 għad-dejta 
kopertà minn dan ir-Regolament, il-
modalitajiet, l-istruttura u l-frekwenza tar-
rapporti ta' kwalità għandhom ikunu 
ddefiniti mill-Kummissjoni b'atti delegati
skont l-Artikolu 9.

Or.en

Emenda 38
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Artikolu 7 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Fattibilità u effikaċja

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
fattibilità u l-effikaċja tal-kontijiet 
ekonomiċi ambjentali.

Or.de

Emenda 39
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’ tagħti d-derogi lill-
Istati Membri waqt il-perjodi ta’ 

1. Il-Kummissjoni tista’ tagħti d-derogi lill-
Istati Membri waqt il-perjodi ta’ 
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tranżizzjoni msemmija fl-Annessi skont il-
proċedura regolatorja msemmija fl-
Artikolu 12(2) fejn is-sistemi tal-istatistika 
nazzjonali jkunu jeħtieġu adattamenti kbar.

tranżizzjoni msemmija fl-Annessi, b'atti 
delegati skont l-Artikolu 9, fejn is-sistemi 
tal-istatistika nazzjonali jkunu jeħtieġu 
adattamenti kbar.

Or.en

Emenda 40
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Se jkunu kkonferiti s-setgħat li tadotta l-
atti delegati msemmijin fl-Artikoli 3(3) u 
4(2) fuq il-Kummissjoni għal perjodu ta’ 
żmien mhux definit.

1. Se jkunu kkonferiti s-setgħat li tadotta l-
atti delegati msemmijin fl-Artikolu 3(3)
fuq il-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
mhux definit.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Skont it-tħassir tal-Artikolu 4.

Emenda 41
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 3(3) u 4(2) tista’ tiġi rrevokata 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

1. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 3(3) tista’ tiġi rrevokata mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Skont it-tħassir tal-Artikolu 4.
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Emenda 42
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12
Il-kumitat

imħassar

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
mill-Kumitat tas-Sistema Statistika 
Ewropea.
2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE għandhom japplikaw, 
filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 8 tagħha.
Il-perjodu stipulat fl-Artikolu 5(6) ta’ din 
id-Deċiżjoni għandu jiġi stabbilit għal tliet 
xhur.

Or.en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mat-Trattat ta' Lisbona, id-delega tas-setgħat lill-Kummissjoni għandha ssir 
skont l-Artikolu 290 TFUE u mhux skont is-sistema ta' komitoloġija. Fis-sistema ta' atti 
delegati m'hemm l-ebda qafas legali għall-involviment tal-Kumitat.

Emenda 43
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 4 – punt 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-utenti 
għal dejta f'waqtha, il-Eurostat għandu 
jippubblika "now-casts" għal dejta li l-
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Istati Membri ma jkunux ittrażmettew fi 
żmien 12-il xahar wara tmiem is-sena ta' 
referenza.

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-utenti jeħtieġu settijiet ta' dejta f'waqtha. Id-diliġenza hija msemmija fl-Azzjoni II tal-Pjan 
ta' Azzjoni dwar il-PDG u lil hinn u bħala waħda minn tmien kriterji ta' kwalità għall-
istatistika uffiċjali.

Emenda 44
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Anness II – taqsima 4 – punt 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-utenti 
għal dejta f'waqtha, il-Eurostat għandu 
jippubblika "now-casts" għal dejta li l-
Istati Membri ma jkunux ittrażmettew fi 
żmien 12-il xahar wara tmiem is-sena ta' 
referenza.

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-utenti jeħtieġu settijiet ta' dejta f'waqtha. Id-diliġenza hija msemmija fl-Azzjoni II tal-Pjan 
ta' Azzjoni dwar il-PDG u lil hinn u bħala waħda minn tmien kriterji ta' kwalità għall-
istatistika uffiċjali.

Emenda 45
Michail Tremopoulos

Proposta għal regolament
Anness III – titolu 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

MODULU GĦALL-KONTIJIET TAĊ-
ĊIRKOLAZZJONI TAL-MATERJALI
FUQ IL-FIRXA KOLLHA TAL-
EKONOMIJA (EW-MFA)

MODULU GĦALL-KONTIJIET TAĊ-
ĊIRKOLAZZJONI U TAL-ISTOKKS 
MATERJALI FUQ IL-FIRXA KOLLHA 
TAL-EKONOMIJA (EW-MSA u EW-
MFA)

Or.en

Emenda 46
Michail Tremopoulos

Proposta għal regolament
Anness III – taqsima I – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EW-MFA jkopru l-materjali solidi, 
gassużi u likwidi kollha mkejla f’unitajiet 
ta’ massa kull sena, ħlief iċ-ċirkolazzjoni 
tal-arja u l-ilma. Bħas-sistema ta’ kontijiet 
nazzjonali, il-kontijiet taċ-ċirkolazzjoni tal-
materjali fuq il-firxa kollha tal-ekonomija 
għandhom żewġ għanijiet ewlenin. Iċ-
ċirkolazzjonijiet tal-materjali ddettaljati 
jipprovdu database empirika rikka għal 
varjetà ta’ studji analitiċi. Jintużaw ukoll 
biex jiġu kkumpilati varjetà ta’ indikaturi 
taċ-ċirkolazzjoni tal-materjali fuq firxa 
sħiħa tal-ekonomija għall-ekonomiji 
nazzjonali.

L-EW-MSA u l-EW-MFA jkopru l-
materjali solidi, gassużi u likwidi kollha 
mkejla f’unitajiet ta’ massa kull sena, ħlief 
iċ-ċirkolazzjoni tal-arja u l-ilma. Bħas-
sistema ta’ kontijiet nazzjonali, il-kontijiet 
taċ-ċirkolazzjoni tal-materjali fuq il-firxa 
kollha tal-ekonomija għandhom żewġ 
għanijiet ewlenin. Iċ-ċirkolazzjonijiet tal-
materjali ddettaljati jipprovdu database 
empirika rikka għal varjetà ta’ studji 
analitiċi. Jintużaw ukoll biex jiġu 
kkumpilati varjetà ta’ indikaturi taċ-
ċirkolazzjoni tal-materjali fuq firxa sħiħa 
tal-ekonomija għall-ekonomiji nazzjonali.
Flimkien mal-evoluzzjoni tal-kont tal-
istokks materjali jipprovdu informazzjoni 
importanti għall-valutazzjoni tal-użu tal-
assi tar-riżorsi naturali b'rabta mad-
disponibilità u r-riġenerazzjoni tagħhom.

Or.en
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Emenda 47
Michail Tremopoulos

Proposta għal regolament
Anness III – taqsima 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-
istatistiċi dwar il-karatteristiċi elenkati fit-
Taqsima 5.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-
istatistiċi dwar il-karatteristiċi elenkati fit-
Taqsima 5 għall-EW-MFA u għall-EW-
MSA meta jkun japplika.

Or.en

Emenda 48
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Anness III – taqsima 4 – punt 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-utenti 
għal dejta f'waqtha, il-Eurostat għandu 
jippubblika "now-casts" għal dejta li l-
Istati Membri ma jkunux ittrażmettew fi 
żmien 12-il xahar wara tmiem is-sena ta' 
referenza fil-livell taż-żewġ ċifri skont it-
tabelli A u B.

Or.en

Ġustifikazzjoni

L-utenti jeħtieġu settijiet ta' dejta f'waqtha. Id-diliġenza hija msemmija fl-Azzjoni II tal-Pjan 
ta' Azzjoni dwar il-PDG u lil hinn u bħala waħda minn tmien kriterji ta' kwalità għall-
istatistika uffiċjali.

Emenda 49
Michail Tremopoulos

Proposta għal regolament
Anness III – taqsima 5 – tabella A – punt 1.4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.4 Qbid ta’ ħut selvaġġ, pjanti/annimali 
akkwatiċi, kaċċa u ħsad

1.4 Qbid ta’ ħut selvaġġ, pjanti/annimali 
akkwatiċi, kaċċa u ħsad (*)

Or.en

Ġustifikazzjoni

Żieda ta' (*) fit-Titolu 1.4 tat-tabelli ta' rappurtar.

Emenda 50
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Anness III – taqsima 5 – tabella A – punt 1.4.1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.4.1 Qbid ta’ ħut selvaġġ 1.4.1 Qbid ta’ ħut selvaġġ (*)
(*) Barra dan, rappurtar volontarju tal-inkrement 
nett tal-istokk tal-ħut.

Or.en

Emenda 51
Michail Tremopoulos

Proposta għal regolament
Anness III – taqsima 5 – tabella A – l-ewwel nota ta' qiegħ il-paġna 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(*) Barra dan, rappurtaġġ volontarju tal-
inkrement nett tal-istokk tal-injam.

(*) Barra dan, rappurtaġġ tal-inkrement 
nett tal-istokk.

Or.en
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Emenda 52
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Anness III – taqsima 6 – subparagrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-utenti 
għal dejta Ewropea kompleta, il-Eurostat 
għandu jipproduċi u jippubblika stima 
f'każijiet fejn jingħata perjodu tranżitorju, 
fil-livell taż-żewġ ċifri skont it-tabelli A u 
B.

Or.en

Ġustifikazzjoni

Il-ħtiġijiet tal-utenti għal settijiet ta' dejta kompleta jridu jiġu ssodisfati billi dan huwa l-valur 
miżjud ewlieni għat-teħid ta' deċiżjonijiet.


