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Emenda 279
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

41. Sabiex l-UE ssir ekonomija effiċjenti 
fir-riżorsi, ekoloġika, kompetittiva u
b'livelli baxxi ta' karbonju, il-programm 
għandu jiżgura li sal-2020:

41. Sabiex ekonomija ċirkulari b'livelli 
baxxi ta' karbonju li hija effiċjenti fir-
riżorsi u li tirrispetta l-ambjent u l-
ekosistemi tkun kompetittiva, il-programm 
għandu jiżgura li sal-2020:

Or. it

(Irreferi għall-Emenda tal-Artikolu 2(1)(b)).

Emenda 280
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

41. Sabiex l-UE ssir ekonomija effiċjenti 
fir-riżorsi, ekoloġika, kompetittiva u 
b'livelli baxxi ta' karbonju, il-programm 
għandu jiżgura li sal-2020:

41. Sabiex l-UE ssir ekonomija effiċjenti 
fir-riżorsi, favorevoli għall-ambjent, 
kompetittiva u b'livelli baxxi ta' karbonju, 
il-programm għandu jiżgura li sal-2020:

Or. fr

Emenda 281
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-UE tkun laħqet l-miri tagħha dwar il-
klima u l-enerġija li huma konsistenti mal-
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klima ekonomika u s-sitwazzjoni 
internazzjonali fi ħdan il-UNFCCC.

Or. it

Emenda 282
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-UE tkun laħqet l-miri tagħha għall-
2020 dwar il-klima u l-enerġija u tkun qed 
taħdem sabiex sal-2050 jitnaqqsu l-
emissjonijiet ta' GHG bi 80-95% meta 
mqabbla mal-1990, bħala parti minn sforz 
globali li tiġi limitata ż-żieda fit-
temperatura medja għal taħt iż-2°C.

(a) L-UE tkun laħqet l-miri tagħha għall-
2020 dwar il-klima u l-enerġija, tkun 
stabbilixxiet qafas għall-politika tal-
enerġija u l-klima għall-2030 li tkun 
ibbażata fuq miri vinkolanti li 
jirrigwardaw l-emissjonijiet ta' GHG, l-
enerġija rinovabbli u l-effiċjenza fl-użu 
tal-enerġija u tkun qed taħdem sabiex sal-
2050 jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' GHG bi 
80-95% meta mqabbla mal-1990, bħala 
parti minn sforz globali li tiġi limitata ż-
żieda fit-temperatura medja għal taħt iż-
2°C.

Or. de

Emenda 283
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-UE tkun laħqet l-miri tagħha għall-
2020 dwar il-klima u l-enerġija u tkun qed 
taħdem sabiex sal-2050 jitnaqqsu l-
emissjonijiet ta' GHG bi 80-95% meta 
mqabbla mal-1990, bħala parti minn sforz 
globali li tiġi limitata ż-żieda fit-
temperatura medja għal taħt iż-2°C.

(a) L-UE tkun laħqet l-miri tagħha għall-
2020 dwar il-klima u l-enerġija u tkun qed 
taħdem sabiex sal-2050 jitnaqqsu l-
emissjonijiet ta' GHG bi 80-95% meta 
mqabbla mal-1990, bħala parti minn sforz 
globali li tiġi limitata ż-żieda fit-
temperatura medja għal taħt iż-2°C. Il-miri 
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fir-rigward tal-klima u l-enerġija għall-
2030 u u stadji oħra għal dak li 
jikkonċerna l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija u l-enerġija rinovabbli jkunu ġew 
stabbiliti.

Or. en

Emenda 284
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) L-impatt ambjentali kumplessiv tal-
industrija tal-UE fis-setturi industrijali 
ewlenin kollha jitnaqqas b’mod 
konsiderevoli u tiżdied l-effiċjenza fir-
riżorsi.

(b) L-impatt ambjentali kumplessiv tal-
industrija tal-UE fis-setturi industrijali 
ewlenin kollha jitnaqqas b’mod 
konsiderevoli, tiżdied l-effiċjenza fir-
riżorsi permezz ta’ inċentivi tas-suq u 
inċentivi ta’ politika li jippremjaw l-aħjar 
prattiki tal-impriżi. L-effiċjenza fir-riżorsi 
matul il-katina ta’ produzzjoni u ċ-ċiklu 
ta’ ħajja ta’ prodott tista’ titkejjel u 
titqabbel.

Or. en

Emenda 285
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) L-impatt ambjentali kumplessiv tal-
industrija tal-UE fis-setturi industrijali 
ewlenin kollha jitnaqqas b’mod 
konsiderevoli u tiżdied l-effiċjenza fir-
riżorsi.

(b) L-impatt ambjentali kumplessiv tal-
industrija tal-UE fis-setturi industrijali 
ewlenin kollha jitnaqqas b’mod 
konsiderevoli u tiżdied l-effiċjenza fir-
riżorsi permezz tal-prinċipji tal-użu 
kaskata ta' materja prima.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettiv biex tiżdied l-effiċjenza fir-riżorsi għandu jkun ibbażat fuq il-prinċipji tal-użu 
kaskata ta’ materja prima sabiex jiġi żgurat l-ogħla valur miżjud.

Emenda 286
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) L-impatt ambjentali kumplessiv tal-
produzzjoni u l-konsum, jintaqqas b’mod 
partikolari fis-setturi tal-ikel, tad-djar u tal-
mobbiltà.

(c) Bidliet strutturali fil-produzzjoni, it-
teknoloġija u l-innovazzjoni, kif ukoll il-
modalitajiet ta’ konsum u l-istil ta’ ħajja 
jnaqqsu l-impatt ambjentali kumplessiv 
tal-produzzjoni u l-konsum b’mod 
partikolari fis-setturi tal-ikel, tad-djar u tal-
mobbiltà.

Or. en

Emenda 287
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) L-impatt ambjentali tas-setturi tal-
ikel, tad-djar u tal-mobbiltà jitnaqqas 
filwaqt li jitnaqqsu l-ispejjeż għall-
pubbliku, permezz ta’ miżuri ta’ ġestjoni 
ta’ territorju, trasport pubbliku ta’ kwalità 
għolja u rħis, tnaqqis fit-trasport matul iċ-
ċiklu ta’ ħajja ta’ prodotti, u regoli u 
inċentivi ekonomiċi li jiffavorixxu l-
produzzjoni lokali tal-ikel u l-qrubija bejn 
id-dar u l-post tax-xogħol. 
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Or. pt

Emenda 288
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Id-degradazzjoni tal-foresti tiġi 
impedita u l-materja prima u l-prodotti 
marbuta mad-deforestazzjoni jiġu 
eliminati mis-suq tal-UE.

Or. en

Emenda 289
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) L-iskart ikun immaniġġjat b'mod sikur 
bħala riżorsa, l-iskart iġġenerat jitnaqqas 
b’mod assolut, l-irkupru tal-enerġija jkun 
limitat għal materjali mhux riċiklabbli u r-
rimi fil-miżbliet ta’ materjali riċiklabbli u 
kompostabbli jkun effettivament eliminat.

(d) L-iskart ikun immaniġġjat b'mod sikur 
bħala riżorsa, l-iskart iġġenerat meta 
mqabbel mal-PNG jitnaqqas u skart ta' 
konsum riċiklabbli u kompostabbli, b’mod
partikolari, jiġi gradwalment devjat mir-
rimi għar-riċiklaġġ u l-irkupru.

Or. en

Emenda 290
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) L-iskart ikun immaniġġjat b'mod sikur 
bħala riżorsa, l-iskart iġġenerat jitnaqqas
b’mod assolut, l-irkupru tal-enerġija jkun 
limitat għal materjali mhux riċiklabbli u r-
rimi fil-miżbliet ta’ materjali riċiklabbli u
kompostabbli jkun effettivament eliminat.

(d) L-iskart ikun immaniġġjat b'mod sikur 
bħala riżorsa, l-iskart iġġenerat meta 
mqabbel mal-PNG jitnaqqas, u skart
riċiklabbli u kompostabbli jiġi verament 
devjat għar-riċiklaġġ u l-irkupru.

Or. it

Emenda 291
Kārlis Šadurskis

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) L-iskart ikun immaniġġjat b'mod sikur 
bħala riżorsa, l-iskart iġġenerat jitnaqqas
b’mod assolut, l-irkupru tal-enerġija jkun 
limitat għal materjali mhux riċiklabbli u r-
rimi fil-miżbliet ta’ materjali riċiklabbli u 
kompostabbli jkun effettivament eliminat.

(d) L-iskart ikun immaniġġjat b'mod sikur 
bħala riżorsa, l-iskart iġġenerat per capita
jitnaqqas, l-irkupru tal-enerġija jkun limitat 
għal materjali mhux riċiklabbli u r-rimi fil-
miżbliet ta’ materjali riċiklabbli u 
kompostabbli jitnaqqas sal-massimu 
possibbli, filwaqt li jittieħdu 
inkunsiderazzjoni l-postponimenti previsti 
fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva dwar il-
Miżbliet.

Or. en

Emenda 292
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) L-iskart ikun immaniġġjat b'mod sikur 
bħala riżorsa, l-iskart iġġenerat jitnaqqas 
b’mod assolut, l-irkupru tal-enerġija jkun 

(d) L-iskart ikun immaniġġjat b'mod sikur 
bħala riżorsa, l-iskart iġġenerat per capita
jitnaqqas b’mod assolut, l-irkupru tal-
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limitat għal materjali mhux riċiklabbli u r-
rimi fil-miżbliet ta’ materjali riċiklabbli u
kompostabbli jkun effettivament eliminat.

enerġija jkun limitat għal materjali mhux 
riċiklabbli u r-rimi fil-miżbliet ta’ materjali 
riċiklabbli, kompostabbli u kombustibbli
jkun effettivament eliminat.

Or. en

Emenda 293
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) L-iskart ikun immaniġġjat b'mod sikur 
bħala riżorsa, l-iskart iġġenerat jitnaqqas 
b’mod assolut, l-irkupru tal-enerġija jkun 
limitat għal materjali mhux riċiklabbli u r-
rimi fil-miżbliet ta’ materjali riċiklabbli u 
kompostabbli jkun effettivament eliminat.

(d) L-iskart ikun immaniġġjat b'mod sikur 
bħala riżorsa, l-iskart iġġenerat per capita
jitnaqqas b’mod assolut, l-irkupru tal-
enerġija jkun limitat għal materjali mhux 
riċiklabbli u r-rimi fil-miżbliet ta’ materjali 
riċiklabbli u kompostabbli jkun 
effettivament eliminat fuq bażi gradwali 
f’konformità mal-kapaċità effettiva ta’ 
kull Stat Membru li jikseb dan l-objettiv.

Or. lt

Emenda 294
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) L-iskart ikun immaniġġjat b'mod sikur 
bħala riżorsa, l-iskart iġġenerat jitnaqqas 
b’mod assolut, l-irkupru tal-enerġija jkun 
limitat għal materjali mhux riċiklabbli u r-
rimi fil-miżbliet ta’ materjali riċiklabbli u 
kompostabbli jkun effettivament eliminat.

(d) L-iskart ikun evitat u mmaniġġjat
b'mod sikur bħala riżorsa, l-iskart iġġenerat 
jitnaqqas b’mod assolut, l-irkupru tal-
enerġija jkun limitat għal materjali mhux
kompostabbli u mhux riċiklabbli u r-rimi 
fil-miżbliet ta’ materjali riċiklabbli u 
kompostabbli jkun effettivament eliminat.

Or. en



PE508.028v01-00 10/70 AM\931426MT.doc

MT

Emenda 295
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-implimentazzjoni sħiħa tal-Pakkett 
dwar il-Klima u l-Enerġija u ftehim dwar 
il-qafas ta' politika dwar il-klima u l-
enerġija tal-UE għall-perjodu ta’ wara l-
2020.

(a) L-iffriżar tal-implimentazzjoni tal-
Pakkett dwar il-Klima u l-Enerġija , bl-
eċċezzjoni tal-istandards fuq l-effiċjenza 
fl-użu tal-enerġija, sakemm ma jiġi 
ffirmat fuq livell internazzjonali ftehim
ġuridikament vinkolanti fuq livell globali, 
bil-ħsieb li sal-2050 jitnaqqsu l-
emissjonijiet GHG bi 80-95% meta 
mqabbla mal-1990, bħala parti minn sforz 
globali li tiġi limitata ż-żieda fit-
temperatura medja għal taħt iż-2°C.

Or. it

Emenda 296
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-implimentazzjoni sħiħa tal-Pakkett 
dwar il-Klima u l-Enerġija u ftehim dwar
il-qafas ta' politika dwar il-klima u l-
enerġija tal-UE għall-perjodu ta’ wara l-
2020.

(a) L-implimentazzjoni sħiħa tal-Pakkett 
dwar il-Klima u l-Enerġija u r-rieda li 
jinbeda x-xogħol fuq il-qafas ta' politika 
dwar il-klima u l-enerġija tal-UE għall-
perjodu ta’ wara l-2020.

Or. en

Emenda 297
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-implimentazzjoni sħiħa tal-Pakkett 
dwar il-Klima u l-Enerġija u ftehim dwar 
il-qafas ta' politika dwar il-klima u l-
enerġija tal-UE għall-perjodu ta’ wara l-
2020.

(a) L-implimentazzjoni sħiħa tal-Pakkett 
dwar il-Klima u l-Enerġija u ftehim dwar 
il-qafas ta' politika dwar il-klima u l-
enerġija tal-UE għall-perjodu ta’ wara l-
2020 billi jiġu stabbiliti tliet objettivi 
ġuridikament vinkolanti għas-sena 2030 
sabiex ikun hemm koformità mal-istadji 
stabbiliti fil-Pjan Direzzjonali għal 
ekonomija kompetittiva b’livell baxxi ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju fl-2050 flimkien 
ma’ evalwazzjoni tal-possibbiltà li l-mira 
tal-klima għall-2020 tiżdied għal 30%.

Or. en

Emenda 298
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) L-applikazzjoni ta’ “L-Aqwa Tekniki 
Disponibbli ” issir ġeneralizzata u l-isforzi 
li jippromwovu l-adozzjoni ta' teknoloġiji, 
proċessi u servizzi innovattivi u emerġenti 
jissaħħu.

(b) L-applikazzjoni ta’ “L-Aqwa Tekniki 
Disponibbli ” fil-kuntest tad-Direttiva 
dwar l-Emissjonijiet Industrijali ssir 
ġeneralizzata u l-isforzi li jippromwovu l-
adozzjoni ta' teknoloġiji, proċessi u 
servizzi innovattivi u emerġenti jissaħħu.

Or. en

Emenda 299
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) L-użu ta’ imballaġġ u trasport 
jitnaqqas matul iċ-ċiklu ta’ ħajja tal-
prodotti.

Or. pt

Emenda 300
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Tingħata spinta lill-isforzi pubbliċi u 
privati meħtieġa fir-riċerka u l-
innovazzjoni għall-implimentazzjoni 
gradwali ta’ teknoloġiji, sistemi u mudelli 
innovattivi li se jħaffu u jnaqqsu l-ispiża 
ta' transizzjoni lejn ekonomija b'livelli 
baxxi ta' karbonju u effiċjenti fir-riżorsi.

(c) Li tingħata spinta lill-isforzi pubbliċi u 
privati meħtieġa fir-riċerka u l-
innovazzjoni għall-implimentazzjoni 
gradwali ta’ teknoloġiji, sistemi u mudelli 
kummerċjali innovattivi li se jżiedu l-
kompetittività u l-kosteffiċjenza ta’
ekonomija b'livelli baxxi ta' karbonju u 
effiċjenti fir-riżorsi.

Or. it

Emenda 301
Christa Klaß, Britta Reimers

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Tingħata spinta lill-isforzi pubbliċi u 
privati meħtieġa fir-riċerka u l-
innovazzjoni għall-implimentazzjoni 
gradwali ta’ teknoloġiji, sistemi u mudelli 
innovattivi li se jħaffu u jnaqqsu l-ispiża ta' 
transizzjoni lejn ekonomija b'livelli baxxi 
ta' karbonju u effiċjenti fir-riżorsi.

(c) Li tingħata spinta lill-isforzi pubbliċi u 
privati meħtieġa fir-riċerka u l-
innovazzjoni għall-implimentazzjoni 
gradwali ta’ teknoloġiji, sistemi u mudelli 
kummerċjali innovattivi li se jħaffu u 
jnaqqsu l-ispiża ta' transizzjoni lejn 
ekonomija b'livelli baxxi ta' karbonju u 
effiċjenti fir-riżorsi u jikkontribwixxu għal 
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tnaqqis sostanzjali fil-ħela tal-ikel matul 
il-katina tal-ikel.

Or. de

Emenda 302
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Li jiġu stabbiliti indikaturi u miri 
għall-effiċjenza fir-riżorsi sal-2015 fuq il-
bażi tal-Pjan Direzzjonali għall-Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi. Li jiġu introdotti 
indikatur u mira prinċipali fil-qafas tas-
Semestru Ewropew li jkunu akkompanjati 
minn tabella ta’ indikaturi għall-użu tal-
art, il-karbonju, l-ilma u l-materjal. 

Or. en

Emenda 303
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Li jiġu stabbiliti indikaturi u miri 
għall-effiċjenza fir-riżorsi sal-2015

Or. en

Emenda 304
Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Jiġi stabbilit qafas aktar koerenti għall-
produzzjoni u l-konsum sostenibbli. Tiġi 
analizzata l-leġiżlazzjoni dwar il-prodotti 
bl-għan li jitjiebu l-prestazzjoni ambjentali 
u l-effiċjenza fir-riżorsi tal-prodotti matul 
iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom. Jiġu ffissati miri 
għat-tnaqqis tal-impatt kumplessiv tal-
konsum.

(d) Li jiġi stabbilit qafas legali aktar 
koerenti għall-produzzjoni u l-konsum 
sostenibbli, li jkopri ċ-ċiklu ta’ 
produzzjoni kollu mill-forniment 
sostenibbli sal-irkupru fl-aħħar tal-ħajja.
Li tiġi analizzata l-leġiżlazzjoni dwar il-
prodotti bl-għan li jitjiebu l-prestazzjoni 
ambjentali u l-effiċjenza fir-riżorsi tal-
prodotti matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, 
tiżdied il-konsistenza bejn l-istrumenti 
eżistenti u li tiġi żviluppata strateġija li 
tkun fuq quddiem nett. Li tiġi stimulata d-
domanda tal-konsumatur għall-prodotti u 
servizzi sostenibbli mill-aspett ambjentali 
billi jiżdiedu d-disponibbiltà tagħhom, l-
aċċessibbiltà għall-prezz tagħhom, il-
funzjonalità tagħhom u l-attrazzjoni 
tagħhom. Li jiġu ffissati miri għat-tnaqqis 
tal-impatt kumplessiv tal-konsum sal-2015.

Or. en

Emenda 305
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Jiġi stabbilit qafas aktar koerenti għall-
produzzjoni u l-konsum sostenibbli. Tiġi 
analizzata l-leġiżlazzjoni dwar il-prodotti 
bl-għan li jitjiebu l-prestazzjoni ambjentali 
u l-effiċjenza fir-riżorsi tal-prodotti matul 
iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom. Jiġu ffissati miri 
għat-tnaqqis tal-impatt kumplessiv tal-
konsum.

(d) Li jiġi stabbilit qafas aktar koerenti 
għall-produzzjoni u l-konsum sostenibbli, 
inkluż fejn xieraq il-konsolidazzjoni tal-
istrumenti eżistenti f’qafas legali koerenti.
Li tiġi analizzata l-leġiżlazzjoni dwar il-
prodotti bl-għan li jitjiebu l-prestazzjoni 
ambjentali u l-effiċjenza fir-riżorsi tal-
prodotti matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom.
Li tiġi stimulata d-domanda tal-
konsumatur għall-prodotti u servizzi 
sostenibbli mill-aspett ambjentali. Li jiġu
żvilppati indikaturi u li jiġu ffissati miri 
għat-tnaqqis tal-impatt kumplessiv tal-
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konsum.

Or. en

Emenda 306
Margrete Auken

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Jiġi stabbilit qafas aktar koerenti għall-
produzzjoni u l-konsum sostenibbli. Tiġi 
analizzata l-leġiżlazzjoni dwar il-prodotti 
bl-għan li jitjiebu l-prestazzjoni ambjentali 
u l-effiċjenza fir-riżorsi tal-prodotti matul 
iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom. Jiġu ffissati miri 
għat-tnaqqis tal-impatt kumplessiv tal-
konsum.

(d) Li jiġi stabbilit qafas aktar koerenti 
għall-produzzjoni u l-konsum sostenibbli. 
Li tiġi analizzata l-leġiżlazzjoni dwar il-
prodotti bl-għan li jitjiebu l-prestazzjoni 
ambjentali u l-effiċjenza fir-riżorsi tal-
prodotti matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom. 
Li jiġu ffissati miri għat-tnaqqis tal-impatt 
kumplessiv tal-konsum u jiġi ristrett l-
aċċess għas-suq ta’ prodotti li ġew provati 
li huma noċivi għall-ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ambjent mhux tossiku, nadif u tajjeb għas-saħħa u innovazzjoni ta’ prodotti ta' konsum sikuri 
jistgħu jinkisbu biss jekk il-prodotti noċivi għall-ambjent jkunu ristretti.

Emenda 307
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Jiġi stabbilit qafas aktar koerenti għall-
produzzjoni u l-konsum sostenibbli. Li tiġi 
analizzata l-leġiżlazzjoni dwar il-prodotti 
bl-għan li jitjiebu l-prestazzjoni ambjentali 
u l-effiċjenza fir-riżorsi tal-prodotti matul 
iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom. Jiġu ffissati miri 

(d) Li jiġi stabbilit qafas aktar koerenti 
għall-produzzjoni u l-konsum sostenibbli. 
Li tiġi analizzata l-leġiżlazzjoni dwar il-
prodotti bl-għan li jitjiebu l-prestazzjoni 
ambjentali u l-effiċjenza fir-riżorsi tal-
prodotti matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom 
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għat-tnaqqis tal-impatt kumplessiv tal-
konsum.

filwaqt li jittieħdu inkunsiderazzjoni l-
prinċipji tal-użu kaskata ta’ materjal. Li
jiġu ffissati miri għat-tnaqqis tal-impatt 
kumplessiv tal-konsum.

Or. en

Emenda 308
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Li jiżdiedu l-isforzi sabiex tintlaħaq 
il-mira ta’ applikazzjoni tal-kriterji 
ekoloġiċi tal-akkwist pubbliku għal mill-
inqas 50 % tal-offerti pubbliċi u li jiġi 
stabbilit netwerk ta’ xerrejja ekoloġiċi 
volontarji għall-kumpaniji tal-UE.

Or. en

Emenda 309
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) L-implimentazzjoni sħiħa tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart. Din se 
tinkludi l-applikazzjoni tal-ġerarkija tal-
iskart u l-użu effettiv ta' strumenti bbażati 
fuq is-suq u miżuri biex jiżguraw li r-rimi 
fil-miżbliet huwa effettivament eliminat 
gradwalment, l-irkupru tal-enerġija jkun 
limitat għal materjali mhux riċiklabbli, l-
iskart riċiklat ikun użat bħala sors ewlieni 
affidabbli ta' materja prima għall-UE, l-
iskart perikoluż ikun immaniġġjat b'mod 
sikur u l-ġenerazzjoni tiegħu ikun 

(e) L-implimentazzjoni sħiħa tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart u l-kisba 
tal-eliminazzjoni kważi kompleta tal-iskart 
sal-2020; Din se tinkludi l-applikazzjoni 
tal-ġerarkija tal-iskart u l-użu effettiv ta' 
strumenti u miżuri bbażati fuq is-suq
sabiex titnaqqas il-produzzjoni ta' skart, 
jiġi promoss l-użu mill-ġdid, jiġu żgurati 
riċiklaġġ ta' kwalità għolja u ċ-ċikli ta' 
materjal mhux tossiku sabiex l-iskart ikun
jista’ jiġi użat bħala sors ewlieni affidabbli 
ta' materja prima għall-UE, sabiex ikun 
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imnaqqas, il-ġarr illegali tal-iskart bil-
baħar ikun eliminat u jkunu tneħħew l-
ostakli għas-suq intern fl-UE għall-
attivitajiet ta' riċiklaġġ li jirrispettaw l-
ambjent

hemm fis-seħħ sistema ta’ separazzjoni 
waqt is-sors ta’ kwalità għolja, sabiex l-
irkupru tal-enerġija ikun limitat għall-
materjal mhux kompostabbli u mhux 
riċiklabbli, ir-rimi fil-miżbliet ikun 
effettivament eliminat gradwalment, ħlief 
għal ċertu skart perikoluż fejn r-rimi fil-
miżbliet ikun jikkostitwixxi l-aktar metodu 
ta’ rimi sikur, u sabiex il-produzzjoni ta’ 
skart perikoluż titnaqqas b’mod 
sinifikanti u, meta dan mhux possibbli l-
iskart jiġi mmaniġġjat b'mod sikur sabiex
il-ġarr illegali tal-iskart bil-baħar ikun 
eliminat u jitneħħew l-ostakli għas-suq 
intern fl-UE għall-attivitajiet ta' riċiklaġġ li
jirrispettaw l-ambjent Dan se jeħtieġ l-
istabbiliment sistematiku ta’ miri 
ambizzjużi ta’ riċiklaġġ, ta' użu mill-ġdid 
u ta' prevenzjoni fil-politiki kollha tal-UE 
fil-qasam tal-iskart.

Or. en

Emenda 310
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) L-implimentazzjoni sħiħa tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart. Din se 
tinkludi l-applikazzjoni tal-ġerarkija tal-
iskart u l-użu effettiv ta' strumenti bbażati 
fuq is-suq u miżuri biex jiżguraw li r-rimi 
fil-miżbliet huwa effettivament eliminat 
gradwalment, l-irkupru tal-enerġija jkun 
limitat għal materjali mhux riċiklabbli, l-
iskart riċiklat ikun użat bħala sors ewlieni 
affidabbli ta' materja prima għall-UE, l-
iskart perikoluż ikun immaniġġjat b'mod 
sikur u l-ġenerazzjoni tiegħu ikun 
imnaqqas, il-ġarr illegali tal-iskart bil-
baħar ikun eliminat u jkunu tneħħew l-
ostakli għas-suq intern fl-UE għall-

(e) L-implimentazzjoni sħiħa tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart. Din se 
tinkludi l-applikazzjoni tal-ġerarkija tal-
iskart u l-użu effettiv ta' strumenti u miżuri
bbażati fuq is-suq biex jiżguraw li l-iskart 
riċiklabbli u kompostabbli effettivament
mibgħut għar-riċilaġġ u l-irkupru, l-iskart 
riċiklat ikun użat bħala sors ewlieni 
affidabbli ta' materja prima għall-UE, l-
iskart perikoluż ikun immaniġġjat b'mod 
sikur u l-ġenerazzjoni tiegħu ikun 
imnaqqas, il-ġarr illegali tal-iskart bil-
baħar ikun eliminat u jkunu tneħħew l-
ostakli għas-suq intern fl-UE għall-
attivitajiet ta' riċiklaġġ li jirrispettaw l-
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attivitajiet ta' riċiklaġġ li jirrispettaw l-
ambjent

ambjent

Or. it

Emenda 311
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) L-implimentazzjoni sħiħa tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart. Din se 
tinkludi l-applikazzjoni tal-ġerarkija tal-
iskart u l-użu effettiv ta' strumenti bbażati 
fuq is-suq u miżuri biex jiżguraw li r-rimi 
fil-miżbliet huwa effettivament eliminat
gradwalment, l-irkupru tal-enerġija jkun 
limitat għal materjali mhux riċiklabbli, l-
iskart riċiklat ikun użat bħala sors ewlieni 
affidabbli ta' materja prima għall-UE, l-
iskart perikoluż ikun immaniġġjat b'mod 
sikur u l-ġenerazzjoni tiegħu ikun 
imnaqqas, il-ġarr illegali tal-iskart bil-
baħar ikun eliminat u jkunu tneħħew l-
ostakli għas-suq intern fl-UE għall-
attivitajiet ta' riċiklaġġ li jirrispettaw l-
ambjent

(e) L-implimentazzjoni sħiħa tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart. Din se 
tinkludi l-applikazzjoni tal-ġerarkija tal-
iskart f’konformità mad-Direttiva Qafas 
dwar l-Iskart fuq bażi ta’ approċċ taċ-
ċiklu tal-ħajja, u l-użu effettiv ta' miżuri 
biex jiżguraw li l-iskart riċiklabbli u 
kompostabbli jiġi gradwalment devjat mir-
rimi għar-riċiklaġġ u l-irkupru, l-iskart 
riċiklat ikun użat bħala sors ewlieni 
affidabbli ta' materja prima għall-UE, l-
iskart perikoluż ikun immaniġġjat b'mod 
sikur u l-ġenerazzjoni tiegħu ikun 
imnaqqas, il-ġarr illegali tal-iskart bil-
baħar ikun eliminat u jkunu tneħħew l-
ostakli għas-suq intern fl-UE għall-
attivitajiet ta' riċiklaġġ li jirrispettaw l-
ambjent.

Or. en

Emenda 312
Karl-Heinz Florenz

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) L-implimentazzjoni sħiħa tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart. Din se 

(e) L-implimentazzjoni sħiħa tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart. Din se 
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tinkludi l-applikazzjoni tal-ġerarkija tal-
iskart u l-użu effettiv ta' strumenti bbażati 
fuq is-suq u miżuri biex jiżguraw li r-rimi
fil-miżbliet huwa effettivament eliminat
gradwalment, l-irkupru tal-enerġija jkun 
limitat għal materjali mhux riċiklabbli, l-
iskart riċiklat ikun użat bħala sors ewlieni 
affidabbli ta' materja prima għall-UE, l-
iskart perikoluż ikun immaniġġjat b'mod 
sikur u l-ġenerazzjoni tiegħu ikun 
imnaqqas, il-ġarr illegali tal-iskart bil-
baħar ikun eliminat u jkunu tneħħew l-
ostakli għas-suq intern fl-UE għall-
attivitajiet ta' riċiklaġġ li jirrispettaw l-
ambjent

tinkludi l-applikazzjoni tal-ġerarkija tal-
iskart fuq ħames livelli u l-użu effettiv ta' 
strumenti u miżuri bbażati fuq is-suq biex 
jiżguraw projbizzjoni ġenerali fuq ir-rimi
fil-miżbliet tiġi gradwalment introdotta fil-
livell tal-UE, l-irkupru tal-enerġija jkun 
limitat għal materjali mhux riċiklabbli u 
mhux bijodegradabbli, l-iskart riċiklat 
ikun użat bħala sors ewlieni affidabbli ta' 
materja prima għall-UE, u b’hekk, il-
vijabbiltà tar-riċilaġġ u d-domanda għal 
materja prima sekondarja jiżdiedu, l-iskart 
perikoluż ikun immaniġġjat b'mod sikur u 
l-ġenerazzjoni tiegħu ikun imnaqqas, il-
ġarr illegali tal-iskart bil-baħar ikun 
eliminat (inkluż permezz ta' aktar 
monitoraġġ) u jkunu tneħħew l-ostakli 
għas-suq intern fl-UE għall-attivitajiet ta' 
riċiklaġġ li jirrispettaw l-ambjent

Or. de

Emenda 313
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) L-implimentazzjoni sħiħa tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart. Din se 
tinkludi l-applikazzjoni tal-ġerarkija tal-
iskart u l-użu effettiv ta' strumenti bbażati 
fuq is-suq u miżuri biex jiżguraw li r-rimi 
fil-miżbliet huwa effettivament eliminat 
gradwalment, l-irkupru tal-enerġija jkun 
limitat għal materjali mhux riċiklabbli, l-
iskart riċiklat ikun użat bħala sors ewlieni 
affidabbli ta' materja prima għall-UE, l-
iskart perikoluż ikun immaniġġjat b'mod 
sikur u l-ġenerazzjoni tiegħu ikun 
imnaqqas, il-ġarr illegali tal-iskart bil-
baħar ikun eliminat u jkunu tneħħew l-
ostakli għas-suq intern fl-UE għall-
attivitajiet ta' riċiklaġġ li jirrispettaw l-

(e) L-implimentazzjoni sħiħa tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart. Din se 
tinkludi l-applikazzjoni tal-ġerarkija tal-
iskart u l-użu effettiv ta' strumenti u miżuri
bbażati fuq is-suq biex jiżguraw li r-rimi 
fil-miżbliet huwa effettivament eliminat 
gradwalment, l-irkupru tal-enerġija ta’ 
materjal mhux riċiklabbli jitnaqqas kemm 
jista’ jkun, l-iskart riċiklat ikun użat bħala 
sors ewlieni affidabbli ta' materja prima 
għall-UE, l-iskart perikoluż ikun 
immaniġġjat b'mod sikur u l-ġenerazzjoni 
tiegħu ikun imnaqqas, il-ġarr illegali tal-
iskart bil-baħar ikun eliminat u jkunu 
tneħħew l-ostakli għas-suq intern fl-UE 
għall-attivitajiet ta' riċiklaġġ li jirrispettaw 
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ambjent l-ambjent

Or. en

Emenda 314
Kārlis Šadurskis

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) L-implimentazzjoni sħiħa tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart. Din se 
tinkludi l-applikazzjoni tal-ġerarkija tal-
iskart u l-użu effettiv ta' strumenti bbażati 
fuq is-suq u miżuri biex jiżguraw li r-rimi 
fil-miżbliet huwa effettivament eliminat 
gradwalment, l-irkupru tal-enerġija jkun 
limitat għal materjali mhux riċiklabbli, l-
iskart riċiklat ikun użat bħala sors ewlieni 
affidabbli ta' materja prima għall-UE, l-
iskart perikoluż ikun immaniġġjat b'mod 
sikur u l-ġenerazzjoni tiegħu ikun 
imnaqqas, il-ġarr illegali tal-iskart bil-
baħar ikun eliminat u jkunu tneħħew l-
ostakli għas-suq intern fl-UE għall-
attivitajiet ta' riċiklaġġ li jirrispettaw l-
ambjent

(e) L-implimentazzjoni sħiħa tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart. Din se 
tinkludi l-applikazzjoni tal-ġerarkija tal-
iskart u l-użu effettiv ta' strumenti u miżuri 
bbażati fuq is-suq biex jiżguraw li r-rimi 
fil-miżbliet jitnaqqas kemm jista’ jkun, l-
irkupru tal-enerġija jkun limitat għal 
materjali mhux riċiklabbli, l-iskart riċiklat 
ikun użat bħala sors ewlieni affidabbli ta' 
materja prima għall-UE, l-iskart perikoluż 
ikun immaniġġjat b'mod sikur u l-
ġenerazzjoni tiegħu ikun imnaqqas, il-ġarr 
illegali tal-iskart bil-baħar ikun eliminat u 
jkunu tneħħew l-ostakli għas-suq intern fl-
UE għall-attivitajiet ta' riċiklaġġ li 
jirrispettaw l-ambjent

Or. en

Emenda 315
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) L-implimentazzjoni sħiħa tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart. Din se 
tinkludi l-applikazzjoni tal-ġerarkija tal-
iskart u l-użu effettiv ta' strumenti u miżuri 

(e) L-implimentazzjoni sħiħa tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart. Din se 
tinkludi l-applikazzjoni tal-ġerarkija tal-
iskart u l-użu effettiv ta' strumenti u miżuri 
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bbażati fuq is-suq biex jiżguraw li r-rimi 
fil-miżbliet huwa effettivament eliminat 
gradwalment, l-irkupru tal-enerġija jkun 
limitat għal materjali mhux riċiklabbli, l-
iskart riċiklat ikun użat bħala sors ewlieni 
affidabbli ta' materja prima għall-UE, l-
iskart perikoluż ikun immaniġġjat b'mod 
sikur u l-ġenerazzjoni tiegħu ikun 
imnaqqas, il-ġarr illegali tal-iskart bil-
baħar ikun eliminat u jkunu tneħħew l-
ostakli għas-suq intern fl-UE għall-
attivitajiet ta' riċiklaġġ li jirrispettaw l-
ambjent

bbażati fuq is-suq biex jiżguraw li r-rimi 
fil-miżbliet huwa effettivament eliminat 
gradwalment, l-irkupru tal-enerġija jkun 
limitat għal materjali mhux riċiklabbli, l-
iskart riċiklat ikun użat bħala sors ewlieni 
affidabbli ta' materja prima għall-UE, l-
iskart perikoluż ikun immaniġġjat b'mod 
sikur u l-ġenerazzjoni tiegħu ikun 
imnaqqas, il-ġarr illegali tal-iskart bil-
baħar ikun prattikament eliminat u jkunu 
tneħħew l-ostakli għas-suq intern fl-UE 
għall-attivitajiet ta' riċiklaġġ li jirrispettaw 
l-ambjent

Or. en

Emenda 316
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) L-implimentazzjoni sħiħa tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart. Din se 
tinkludi l-applikazzjoni tal-ġerarkija tal-
iskart u l-użu effettiv ta' strumenti u miżuri 
bbażati fuq is-suq biex jiżguraw li r-rimi 
fil-miżbliet huwa effettivament eliminat 
gradwalment, l-irkupru tal-enerġija jkun 
limitat għal materjali mhux riċiklabbli, l-
iskart riċiklat ikun użat bħala sors ewlieni 
affidabbli ta' materja prima għall-UE, l-
iskart perikoluż ikun immaniġġjat b'mod 
sikur u l-ġenerazzjoni tiegħu ikun 
imnaqqas, il-ġarr illegali tal-iskart bil-
baħar ikun eliminat u jkunu tneħħew l-
ostakli għas-suq intern fl-UE għall-
attivitajiet ta' riċiklaġġ li jirrispettaw l-
ambjent

(e) L-implimentazzjoni sħiħa tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart. Din se 
tinkludi l-applikazzjoni tal-ġerarkija tal-
iskart u l-użu effettiv ta' strumenti u miżuri 
bbażati fuq is-suq biex jiżguraw li r-rimi 
fil-miżbliet huwa effettivament eliminat 
gradwalment, l-irkupru tal-enerġija jkun 
limitat għal materjali mhux riċiklabbli, 
ċikli ta’ materjal mhux tossiku jkunu 
stimulati sabiex l-iskart riċiklat ikun jista’ 
jiġi użat bħala sors ewlieni affidabbli ta' 
materja prima għall-UE, l-iskart perikoluż 
ikun immaniġġjat b'mod sikur u l-
ġenerazzjoni tiegħu ikun imnaqqas, il-ġarr 
illegali tal-iskart bil-baħar ikun eliminat u 
jkunu tneħħew l-ostakli għas-suq intern fl-
UE għall-attivitajiet ta' riċiklaġġ li 
jirrispettaw l-ambjent

Or. en
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Emenda 317
Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) L-implimentazzjoni sħiħa tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-iskart. Din se 
tinkludi l-applikazzjoni tal-ġerarkija tal-
iskart u l-użu effettiv ta' strumenti bbażati 
fuq is-suq u miżuri biex jiżguraw li r-rimi 
fil-miżbliet huwa effettivament eliminat 
gradwalment, l-irkupru tal-enerġija jkun 
limitat għal materjali mhux riċiklabbli, l-
iskart riċiklat ikun użat bħala sors ewlieni 
affidabbli ta' materja prima għall-UE, l-
iskart perikoluż ikun immaniġġjat b'mod 
sikur u l-ġenerazzjoni tiegħu ikun 
imnaqqas, il-ġarr illegali tal-iskart bil-
baħar ikun eliminat u jkunu tneħħew l-
ostakli għas-suq intern fl-UE għall-
attivitajiet ta' riċiklaġġ li jirrispettaw l-
ambjent

(e) L-implimentazzjoni sħiħa u t-tisħiħ 
komplet tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-
iskart kif ukoll il-kisba tal-eliminazzjoni 
kważi kompleta tal-iskart. Din se tinkludi 
l-applikazzjoni stretta tal-ġerarkija tal-
iskart u l-użu effettiv ta' strumenti u miżuri 
bbażati fuq is-suq biex jiżguraw li r-rimi 
fil-miżbliet huwa effettivament eliminat 
gradwalment, l-irkupru tal-enerġija jkun 
limitat għal materjali mhux riċiklabbli, 
ċikli ta’ materjal mhux tossiku jkunu 
stimulati sabiex l-iskart riċiklat ikun jista’ 
jiġi użat bħala sors ewlieni affidabbli ta' 
materja prima għall-UE, ikun hemm fis-
seħħ sistema ta’ separazzjoni waqt is-sors 
ta’ kwalità għolja, l-iskart perikoluż ikun 
immaniġġjat b'mod sikur u l-ġenerazzjoni 
tiegħu ikun imnaqqas, il-ġarr illegali tal-
iskart bil-baħar ikun eliminat u jkunu 
tneħħew l-ostakli għas-suq intern fl-UE 
għall-attivitajiet ta' riċiklaġġ li jirrispettaw 
l-ambjent Dan se jeħtieġ l-eżami 
sistematiku tal-politiki tal-UE fil-qasam 
tal-iskart fid-dawl tat-tranżazzjoni lejn 
ekonomija ċirkulari kif ukoll l-
istabbiliment ta’ miri ambizzjużi ta’ 
riċiklaġġ u ta’ prevenzjoni.

Or. en

Emenda 318
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt ea (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) L-iżvilupp ta’ strument legali ġdid li 
se jiffavorixxi użu aktar effiċjenti tar-
riżorsi limitati ta’ bijomassa, fuq il-bażi 
ta’ evalwazzjoni tad-disponabbiltà globali, 
billi jiġu stabbiliti prinċipju ta’ użu 
kaskata u miżuri ta’ appoġġ u li se jiżgura 
li l-ammonti globali ta’ bijomassa użati 
f’kwalunkwe settur ikunu limitati għal 
dak li jista’ jiġi provdut b’mod sostenibbli 
mill-ekosistemi.

Or. en

Emenda 319
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) It-titjib tal-effiċjenza fl-ilma billi jkunu 
ffissati miri fil-livell tal-baċiri tax-xmajjar 
u jintużaw mekkaniżmi tas-suq, bħall-
ipprezzar tal-ilma.

(f) It-titjib tal-effiċjenza fl-ilma billi jkunu 
ffissati u monitorjati miri fil-pjanijiet ta’ 
ġestjoni tal-baċiri tax-xmajjar, tissaħħaħ l-
amministrazzjoni pubblika tar-riżorsi tal-
ilma, jinħolqu aktar impjiegi li jeħtieġu 
ħila u s-servizzi jiġu provduti b’baġit 
adegwati u kapaċitajiet ta’ investiment.

Or. pt

Emenda 320
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) It-titjib tal-effiċjenza fl-ilma billi jkunu 
ffissati miri fil-livell tal-baċiri tax-xmajjar

(f) It-titjib tal-effiċjenza fl-ilma billi jkunu 
ffissati miri fil-livell tal-baċiri tax-xmajjar
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u jintużaw mekkaniżmi tas-suq, bħall-
ipprezzar tal-ilma.

fuq il-bażi ta’ mekkaniżmi tas-suq l-aktar 
kosteffiċjenti, inkluż fost oħrajn l-
ipprezzar tal-ilma.

Or. en

Emenda 321
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) It-titjib tal-effiċjenza fl-ilma billi jkunu 
ffissati miri fil-livell tal-baċiri tax-xmajjar 
u jintużaw mekkaniżmi tas-suq, bħall-
ipprezzar tal-ilma.

(f) It-titjib tal-effiċjenza fl-ilma billi jkunu 
ffissati miri fil-livell tal-baċiri tax-xmajjar 
u jintużaw mekkaniżmi tas-suq, bħall-
ipprezzar tal-ilma kif ukoll permezz tat-
titjib fl-għarfien u l-informazzjoni, tal-
governanza, tal-investiment u tal-
integrazzjoni ta’ kwistjonijiet relatati mal-
ilma f’politiki oħra.

Or. en

Emenda 322
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) It-titjib tal-effiċjenza fl-ilma billi jkunu 
ffissati miri fil-livell tal-baċiri tax-xmajjar 
u jintużaw mekkaniżmi tas-suq, bħall-
ipprezzar tal-ilma.

(f) It-titjib tal-effiċjenza fl-ilma billi jkunu 
ffissati miri fil-livell tal-baċiri tax-xmajjar 
u jintużaw mekkaniżmi tas-suq, bħall-
ipprezzar tal-ilma, kif previst fl-Artikolu 9 
tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma.

Or. en
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Emenda 323
Gilles Pargneaux

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) It-titjib tal-effiċjenza fl-ilma billi jkunu 
ffissati miri fil-livell tal-baċiri tax-xmajjar 
u jintużaw mekkaniżmi tas-suq, bħall-
ipprezzar tal-ilma.

(f) It-titjib tal-effiċjenza fl-ilma billi jkunu 
ffissati miri fil-livell tal-baċiri tax-xmajjar, 
kif ukoll ir-riċilaġġ tal-ilma tad-drenaġġ u 
jintużaw mekkaniżmi tas-suq, bħall-
ipprezzar tal-ilma.

Or. fr

Emenda 324
Gaston Franco

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) It-titjib tal-effiċjenza fl-ilma billi jkunu 
ffissati miri fil-livell tal-baċiri tax-xmajjar 
u jintużaw mekkaniżmi tas-suq, bħall-
ipprezzar tal-ilma.

(f) It-titjib tal-effiċjenza fl-ilma billi jkunu 
ffissati miri fil-livell tal-baċiri tax-xmajjar, 
l-istabbiliment ta’ regoli li jirregolaw l-
użu tal-ilma tad-drenaġġ ittrattat u 
jintużaw mekkaniżmi tas-suq, bħall-
ipprezzar tal-ilma.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi stabbilit status speċjali għall-ilma meħud mill-ambjent naturali u 
sussigentement restitwit. Hekk kif dikjarat fil-Pjan għas-Salvagwardja tar-Riżorsi tal-Ilma 
tal-Ewropa, il-Kummissjoni se tipprova tiddetermina liema hu l-istrument l-aktar xieraq fil-
livell tal-UE li jista’ jintuża sabiex jiġi inkoraġġut l-użu mill-ġdid tal-ilma, wara valutazzjoni 
tal-impatt xierqa u filwaqt li jiġi żgurat li se jinżamm livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa 
pubblika u tal-ambjent.

Emenda 325
João Ferreira, Sabine Wils
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) L-iżgurar tal-kwantità u l-kwalità tar-
riżervi tal-ilma, billi jsir fokus fuq is-sorsi 
tal-ilma għall-użu mill-bniedem, b’mod 
partikolari billi l-ġibjuni naturali u 
artifiċjali jinżammu f’kundizzjoni tajba 
jew jitjiebu, b’attenzjoni partikolari għall-
ġestjoni ta’ akwiferi ta’ taħt l-art u l-
kapaċità ta’ ħażna tal-ħamrija, il-
monitoraġġ u l-kontroll tal-varjazzjoni fil-
ħażna u l-kwalità tal-ilma

Or. pt

Emenda 326
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) It-teħid inkunsiderazzjoni tal-
azzjonijiet previsti mill-istrateġija tal-UE 
dwar il-bijoekonomika fir-rigward tal-
produzzjoni u l-użu sostenibbli ta’ riżorsi 
rinovabbli.

Or. en

Emenda 327
Dan Jørgensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 41 – subparagrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) L-istabbiliment ta’ regoli ġodda dwar 
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l-akkwist pubbliku ekoloġiku, inklużi l-
kriterji relatati mal-ambjent u l-benesseri 
tal-annimali.

Or. en

Emenda 328
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

44. L-aċċess għal ilma ta' kwalità 
sodisfaċenti għadha problematika f'għadd 
ta' żoni rurali fl-UE, filwaqt li l-iżgurar tal-
kwalità tajba tal-ilmijiet għall-għawm tal-
Ewropa jiffavorixxi kemm is-saħħa tal-
bniedem kif ukoll l-industrija tat-turiżmu 
tal-UE. Il-konsegwenzi negattivi tal-
għargħar għas-saħħa tal-bniedem u għall-
attività ekonomika qed ikunu esperjenzati 
aktar ta’ spiss, parzjalment minħabba tibdil 
fiċ-ċiklu idroloġiku u fl-użu tal-art.

44. L-aċċess għal ilma ta' kwalità 
sodisfaċenti għadha problematika f'għadd 
ta' żoni rurali fl-UE, filwaqt li l-iżgurar tal-
kwalità tajba tal-ilmijiet għall-għawm tal-
Ewropa jiffavorixxi kemm is-saħħa tal-
bniedem kif ukoll l-industrija tat-turiżmu 
tal-UE. Il-konsegwenzi negattivi tal-
għargħar għas-saħħa tal-bniedem u għall-
attività ekonomika qed ikunu esperjenzati 
aktar ta’ spiss, prinċipalment minħabba 
politiki territorjali inadegwati u 
okkupazzjoni ta' artijiet mistagħdra.

Or. pt

Emenda 329
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

44. L-aċċess għal ilma ta' kwalità 
sodisfaċenti għadha problematika f'għadd 
ta' żoni rurali fl-UE, filwaqt li l-iżgurar tal-
kwalità tajba tal-ilmijiet għall-għawm tal-
Ewropa jiffavorixxi kemm is-saħħa tal-
bniedem kif ukoll l-industrija tat-turiżmu 
tal-UE. Il-konsegwenzi negattivi tal-

44. L-aċċess għal ilma ta' kwalità 
sodisfaċenti u l-arranġamenti għall-ġbir u 
t-trattament tad-drenaġġ għadhom 
inadegwati f'għadd ta' żoni rurali fl-UE, 
filwaqt li l-iżgurar tal-kwalità tajba tal-
ilmijiet għall-għawm tal-Ewropa 
jiffavorixxi kemm is-saħħa tal-bniedem kif 
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għargħar għas-saħħa tal-bniedem u għall-
attività ekonomika qed ikunu esperjenzati 
aktar ta’ spiss, parzjalment minħabba tibdil 
fiċ-ċiklu idroloġiku u fl-użu tal-art.

ukoll l-industrija tat-turiżmu tal-UE. Il-
konsegwenzi negattivi tal-għargħar għas-
saħħa tal-bniedem u għall-attività 
ekonomika qed ikunu esperjenzati aktar ta’ 
spiss, parzjalment minħabba tibdil fiċ-ċiklu 
idroloġiku u fl-użu tal-art.

Or. lt

Emenda 330
Ewald Stadler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

44. L-aċċess għal ilma ta' kwalità 
sodisfaċenti għadha problematika f'għadd 
ta' żoni rurali fl-UE, filwaqt li l-iżgurar tal-
kwalità tajba tal-ilmijiet għall-għawm tal-
Ewropa jiffavorixxi kemm is-saħħa tal-
bniedem kif ukoll l-industrija tat-turiżmu 
tal-UE. Il-konsegwenzi negattivi tal-
għargħar għas-saħħa tal-bniedem u għall-
attività ekonomika qed ikunu esperjenzati 
aktar ta’ spiss, parzjalment minħabba tibdil 
fiċ-ċiklu idroloġiku u fl-użu tal-art.

44. L-aċċess għal ilma ta' kwalità 
sodisfaċenti għadha problematika f'għadd 
ta' żoni rurali fl-UE, filwaqt li l-iżgurar tal-
kwalità tajba tal-ilmijiet għall-għawm tal-
Ewropa jiffavorixxi kemm is-saħħa tal-
bniedem kif ukoll l-industrija tat-turiżmu 
tal-UE. Il-privatizzazzjoni fil-qasam tal-
provvista tal-ilma tat lok għal riskji għas-
saħħa, b’mod partikolari meta impriżi 
kbar akkwistaw id-drittijiet għall-ġestjoni 
tal-ilma. Sabiex tinżamm, titjieb u tiġi 
protetta l-kwalità tal-ilma, huwa essenzjali 
li tiġi projbita kull privatizzazzjoni fil-
qasam tal-provvisti tal-ilma għax-xorb. Il-
konsegwenzi negattivi tal-għargħar għas-
saħħa tal-bniedem u għall-attività 
ekonomika qed ikunu esperjenzati aktar ta’ 
spiss, parzjalment minħabba tibdil fiċ-ċiklu 
idroloġiku u fl-użu tal-art.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-privatizzazzjoni tal-ilma fil-Portugal wasslet għal żieda fil-prezzijiet ta’ 400% u tnaqqis fil-
livell tal-kwalità tal-ilma. Il-ġlieda għall-ilma se tiħrax fid-deċenni li ġejjin; il-provvista tal-
ilma għalhekk għandha tibqa’ f’idejn il-pubbliku jew terġa ssir pubblika suġġetta għal 
kontroll pubbliku aktar strett.
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Emenda 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

44. L-aċċess għal ilma ta' kwalità 
sodisfaċenti għadha problematika f'għadd 
ta' żoni rurali fl-UE, filwaqt li l-iżgurar tal-
kwalità tajba tal-ilmijiet għall-għawm tal-
Ewropa jiffavorixxi kemm is-saħħa tal-
bniedem kif ukoll l-industrija tat-turiżmu 
tal-UE. Il-konsegwenzi negattivi tal-
għargħar għas-saħħa tal-bniedem u għall-
attività ekonomika qed ikunu esperjenzati 
aktar ta’ spiss, parzjalment minħabba tibdil
fiċ-ċiklu idroloġiku u fl-użu tal-art.

44. L-aċċess għal ilma ta' kwalità 
sodisfaċenti għadha problematika f'għadd 
ta' żoni rurali fl-UE, filwaqt li l-iżgurar tal-
kwalità tajba tal-ilmijiet għall-għawm tal-
Ewropa jiffavorixxi kemm is-saħħa tal-
bniedem kif ukoll l-industrija tat-turiżmu 
tal-UE. Il-konsegwenzi negattivi tal-
għargħar għas-saħħa tal-bniedem u għall-
attività ekonomika qed ikunu esperjenzati 
aktar ta’ spiss, parzjalment minħabba tibdil 
fiċ-ċiklu idroloġiku u fl-użu tal-art. Bil-
ħsieb li tiġi żgurata l-konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-kwalità tal-
ilma, għandhom jittieħdu miżuri sabiex 
jiġu restawrati x-xtut tax-xmajjar u jiġu 
msaġġra ż-żoni tal-madwar.

Or. es

Emenda 332
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

42. Il-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE 
pprovdiet benefiċċji sinifikanti għas-saħħa 
u l-benesseri tal-pubbliku. Madankollu, l-
ilma, it-tniġġis tal-arja u s-sostanzi kimiċi 
jibqgħu fost il-kwistjonijiet ambjentali 
ewlenin ta' tħassib fost il-pubbliku ġenerali 
fl-UE. Skont stima tal-Organizzazzjoni 
Dinjija tas-Saħħa (WHO) aġenti li 
jikkawżaw stress ambjentali huma 

42. Il-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE 
pprovdiet benefiċċji sinifikanti għas-saħħa 
u l-benesseri tal-pubbliku. Madankollu, l-
ilma, it-tniġġis tal-arja, is-sostanzi kimiċi u 
t-tniġġis mill-istorbju jibqgħu fost il-
kwistjonijiet ambjentali ewlenin ta' tħassib 
fost il-pubbliku ġenerali fl-UE. Skont stima 
tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa 
(WHO) aġenti li jikkawżaw stress 



PE508.028v01-00 30/70 AM\931426MT.doc

MT

responsabbli għal bejn 15 u 20 % tal-
imwiet kollha f'53 pajjiż Ewropew. Skont 
l-OECD, sal-2050 it-tniġġis tal-arja urbana 
qiegħed fil-proċess li jsir il-kawża 
ambjentali prinċipali ta' mwiet madwar id-
dinja.

ambjentali huma responsabbli għal bejn 15 
u 20 % tal-imwiet kollha f'53 pajjiż 
Ewropew. Skont l-OECD, it-tniġġis tal-arja 
urbana qiegħed fil-proċess li jsir il-kawża 
ambjentali prinċipali ta' mwiet madwar id-
dinja minn issa sal-2050.

Or. es

Emenda 333
Christofer Fjellner

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

45. In-nuqqas ta' implimentazzjoni sħiħa 
tal-politika eżistenti qiegħed iżomm lill-UE 
milli tikseb standards adegwati tal-kwalità 
tal-arja u tal-ilma. L-UE se taġġorna l-miri 
skont l-aktar xjenza reċenti u se tipprova 
b’mod aktar attiv li tiżgura sinerġiji ma’ 
għanijiet oħra ta' politika f'oqsma bħat-
tibdil fil-klima, il-bijodiversità u l-ambjent 
tal-baħar u tal-art. Pereżempju, it-tnaqqis 
ta' ċerti sustanzi li jniġġsu l-arja jista’ 
jagħti kontribut importanti għall-
mitigazzjoni tal-klima. Aktar ħidma f'din 
id-direzzjoni se tiġi ggwidata permezz ta' 
analiżi komprensiva tal-leġiżlazzjoni tal-
UE dwar il-kwalità tal-arja u l-Pjan għas-
Salvagwardja tar-Riżorsi tal-Ilma tal-
Ewropa.

45. In-nuqqas ta' implimentazzjoni sħiħa 
tal-politika eżistenti qiegħed iżomm lill-UE 
milli tikseb standards adegwati tal-kwalità 
tal-arja u tal-ilma. L-UE se taġġorna l-miri 
skont l-aktar xjenza reċenti u se tipprova 
b’mod aktar attiv li tiżgura sinerġiji ma’ 
għanijiet oħra ta' politika f'oqsma bħat-
tibdil fil-klima, il-bijodiversità u l-ambjent 
tal-baħar u tal-art. Pereżempju, it-tnaqqis 
ta' ċerti sustanzi li jniġġsu l-arja, inklużi 
azzjonijiet li jnaqqsu l-SO2 u L-SLCP, 
jista’ jagħti kontribut importanti għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u t-titjib 
tal-kwalità tal-arja. Aktar ħidma f'din id-
direzzjoni se tiġi ggwidata permezz ta' 
analiżi komprensiva tal-leġiżlazzjoni tal-
UE dwar il-kwalità tal-arja, id-Direttivi 
2005/33/KE u 1999/32/KE, u l-Pjan għas-
Salvagwardja tar-Riżorsi tal-Ilma tal-
Ewropa.

Or. en

Emenda 334
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

48. Il-leġiżlazzjoni orizzontali dwar is-
sustanzi kimiċi (REACH u r-Regolamenti 
dwar il-Klassifikazzjoni, it-Tikkettar u l-
Imballaġġ) tipprovdi protezzjoni 
referenzjali għas-saħħa tal-bniedem u 
għall-ambjent u tippromwovi l-adozzjoni 
ta' metodi emerġenti li ma jinvolvux l-
ittestjar fuq l-annimali. Madankollu, għad 
hemm inċertezza dwar l-impatti fuq is-
saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent mill-
effetti kkombinati ta' sustanzi kimiċi 
differenti (taħlitiet), minn nanomaterjali, 
minn sustanzi kimiċi li jfixklu s-sistema 
endrokinali (ormoni) u sustanzi kimiċi fi 
prodotti. F'dawn l-aħħar snin, tfaċċat aktar 
informazzjoni dwar il-ħtieġa ta' azzjoni 
biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi, 
speċjalment jekk l-UE trid tilħaq il-mira 
miftiehma fis-Summit Dinji dwar l-
Iżvilupp Sostenibbli li sar fl-2002, u 
affermata mill-ġdid fis-Summit Rio+20, li 
tkun ġiet żgurata "il-minimizzazzjoi tal-
effetti negattivi sinifikanti ta' sustanzi 
kimiċi fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-
ambjent sal-2020 u r-reazzjoni għal 
kwistjonijiet u sfidi ġodda u emerġenti 
b'mod effettiv, effiċjenti, koerenti u 
kkoordinat. L-UE se tiżviluppa u 
timplimenta aktar approċċi li jindirizzaw l-
effetti kkombinati ta' sustanzi kimiċi u 
kwistjonijiet ta' tħassib dwar is-sikurezza 
relatati mas-sustanzi li jfixklu s-sistema 
endokrinali u tistabbilixxi approċċ 
komprensiv sabiex ikunu minimizzati l-
effetti negattivi ta' sustanzi perikolużi, 
inklużi sustanzi kimiċi fi prodotti, 
appoġġat minn bażi ta' għarfien 
komprensiva dwar l-esponiment u t-
tossiċità kimiċi. Is-sikurezza u l-ġestjoni 
sostenibbli ta' nanomaterjali se jkun żgurat, 
bħala parti minn approċċ komprensiv li 
jinvolvi l-valutazzjoni u l-ġestjoni tar-
riskju, l-informazzjoni u l-monitoraġġ. 

48. Il-leġiżlazzjoni orizzontali dwar is-
sustanzi kimiċi (REACH u r-Regolamenti 
dwar il-Klassifikazzjoni, it-Tikkettar u l-
Imballaġġ) tipprovdi protezzjoni 
referenzjali għas-saħħa tal-bniedem u 
għall-ambjent u tippromwovi l-adozzjoni 
ta' metodi emerġenti li ma jinvolvux l-
ittestjar fuq l-annimali. Madankollu, għad 
hemm inċertezza dwar l-impatt sħiħ fuq is-
saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent mill-
effetti kkombinati ta' sustanzi kimiċi 
differenti (taħlitiet), minn nanomaterjali, 
minn sustanzi kimiċi li jfixklu s-sistema 
endrokinali (ormoni) u sustanzi kimiċi fi 
prodotti. F'dawn l-aħħar snin, tfaċċat aktar 
informazzjoni dwar il-ħtieġa ta' azzjoni 
biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi, 
speċjalment jekk l-UE trid tilħaq il-mira 
miftiehma fis-Summit Dinji dwar l-
Iżvilupp Sostenibbli li sar fl-2002, u 
affermata mill-ġdid fis-Summit Rio+20, li 
tkun ġiet żgurata "il-minimizzazzjoi tal-
esponiment ta' sustanzi kimiċi fuq is-saħħa 
tal-bniedem u fuq l-ambjent sal-2020 u r-
reazzjoni għal kwistjonijiet u sfidi ġodda u 
emerġenti b'mod effettiv, effiċjenti, 
koerenti u kkoordinat. L-UE se tiżviluppa u 
timplimenta aktar approċċi, inklużi 
dispożizzjonijiet applikabbli għall-
industrija, li jindirizzaw l-effetti 
kkombinati ta' sustanzi kimiċi u 
kwistjonijiet ta' tħassib dwar is-sikurezza 
relatati mas-sustanzi li jfixklu s-sistema 
endokrinali u tistabbilixxi approċċ 
komprensiv sabiex ikunu minimizzati l-
effetti negattivi ta' sustanzi perikolużi, fil-
leġiżlazzjoni rilevanti kollha tal-UE, 
inklużi sustanzi kimiċi fi prodotti, 
appoġġat minn bażi ta' għarfien 
komprensiva dwar l-esponiment u t-
tossiċità kimiċi, filwaqt li jittieħed kont 
tal-prinċipju ta’ prekawzjoni sabiex jiġu 
protetti l-gruppi vulnerabbli minn dan l-
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Flimkien dawn l-approċċi se jżidu l-bażi 
tal-għarfien kimiku u jipprovdu qafas 
prevedibbli li jixpruna l-iżvilupp ta' 
soluzzjonijiet aktar sostenibbli.

esponiment. Is-sikurezza u l-ġestjoni 
sostenibbli ta' nanomaterjali se jkun żgurat, 
bħala parti minn approċċ komprensiv li 
jinvolvi l-valutazzjoni u l-ġestjoni tar-
riskju, l-informazzjoni u l-monitoraġġ. 
Flimkien dawn l-approċċi se jżidu l-bażi 
tal-għarfien kimiku u jipprovdu qafas 
prevedibbli li jixpruna l-iżvilupp ta' 
soluzzjonijiet aktar sostenibbli.

Or. en

Emenda 335
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

48. Il-leġiżlazzjoni orizzontali dwar is-
sustanzi kimiċi (REACH u r-Regolamenti 
dwar il-Klassifikazzjoni, it-Tikkettar u l-
Imballaġġ) tipprovdi protezzjoni 
referenzjali għas-saħħa tal-bniedem u 
għall-ambjent u tippromwovi l-adozzjoni 
ta' metodi emerġenti li ma jinvolvux l-
ittestjar fuq l-annimali. Madankollu, għad 
hemm inċertezza dwar l-impatti fuq is-
saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent mill-
effetti kkombinati ta' sustanzi kimiċi 
differenti (taħlitiet), minn nanomaterjali, 
minn sustanzi kimiċi li jfixklu s-sistema 
endrokinali (ormoni) u sustanzi kimiċi fi 
prodotti. F'dawn l-aħħar snin, tfaċċat aktar 
informazzjoni dwar il-ħtieġa ta' azzjoni 
biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi, 
speċjalment jekk l-UE trid tilħaq il-mira 
miftiehma fis-Summit Dinji dwar l-
Iżvilupp Sostenibbli li sar fl-2002, u 
affermata mill-ġdid fis-Summit Rio+20, li 
tkun ġiet żgurata "il-minimizzazzjoi tal-
effetti negattivi sinifikanti ta' sustanzi 
kimiċi fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-
ambjent sal-2020 u r-reazzjoni għal 
kwistjonijiet u sfidi ġodda u emerġenti 

48. Il-leġiżlazzjoni orizzontali dwar is-
sustanzi kimiċi (REACH u r-Regolamenti 
dwar il-Klassifikazzjoni, it-Tikkettar u l-
Imballaġġ) tipprovdi protezzjoni 
referenzjali għas-saħħa tal-bniedem u 
għall-ambjent u tippromwovi l-adozzjoni 
ta' metodi emerġenti li ma jinvolvux l-
ittestjar fuq l-annimali. Madankollu, għad 
hemm tħassib sinifikanti dwar l-impatti 
fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent 
mill-effetti kkombinati ta' sustanzi kimiċi 
differenti (taħlitiet), minn nanomaterjali, 
minn sustanzi kimiċi li jfixklu s-sistema 
endrokinali (ormoni) u sustanzi kimiċi fi 
prodotti. F'dawn l-aħħar snin, tfaċċat aktar 
informazzjoni dwar il-ħtieġa ta' azzjoni 
biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi, 
speċjalment jekk l-UE trid tilħaq il-mira 
miftiehma fis-Summit Dinji dwar l-
Iżvilupp Sostenibbli li sar fl-2002, u 
affermata mill-ġdid fis-Summit Rio+20, li 
tkun ġiet żgurata "il-minimizzazzjoi tal-
effetti negattivi sinifikanti ta' sustanzi 
kimiċi fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-
ambjent sal-2020 u r-reazzjoni għal 
kwistjonijiet u sfidi ġodda u emerġenti 
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b'mod effettiv, effiċjenti, koerenti u 
kkoordinat. L-UE se tiżviluppa u 
timplimenta aktar approċċi li jindirizzaw l-
effetti kkombinati ta' sustanzi kimiċi u 
kwistjonijiet ta' tħassib dwar is-sikurezza 
relatati mas-sustanzi li jfixklu s-sistema 
endokrinali u tistabbilixxi approċċ 
komprensiv sabiex ikunu minimizzati l-
effetti negattivi ta' sustanzi perikolużi, 
inklużi sustanzi kimiċi fi prodotti, 
appoġġat minn bażi ta' għarfien 
komprensiva dwar l-esponiment u t-
tossiċità kimiċi. Is-sikurezza u l-ġestjoni 
sostenibbli ta' nanomaterjali se jkun żgurat, 
bħala parti minn approċċ komprensiv li 
jinvolvi l-valutazzjoni u l-ġestjoni tar-
riskju, l-informazzjoni u l-monitoraġġ. 
Flimkien dawn l-approċċi se jżidu l-bażi 
tal-għarfien kimiku u jipprovdu qafas 
prevedibbli li jixpruna l-iżvilupp ta' 
soluzzjonijiet aktar sostenibbli.

b'mod effettiv, effiċjenti, koerenti u 
kkoordinat. L-UE se tiżviluppa u 
timplimenta aktar approċċi li jindirizzaw l-
effetti kkombinati ta' sustanzi kimiċi u 
kwistjonijiet ta' tħassib dwar is-sikurezza 
relatati mas-sustanzi li jfixklu s-sistema 
endokrinali u tistabbilixxi approċċ 
komprensiv sabiex ikunu minimizzati l-
effetti negattivi ta' sustanzi perikolużi u l-
esponiment għalihom, fil-leġiżlazzjoni 
rilevanti kollha tal-UE, inklużi sustanzi 
kimiċi fi prodotti, appoġġat minn bażi ta' 
għarfien komprensiva dwar l-esponiment u 
t-tossiċità kimiċi u għarfien dwar il-gruppi 
vulnerabbli. Is-sikurezza u l-ġestjoni 
sostenibbli ta' nanomaterjali u materjal 
avvanzat ieħor se jkun żgurat, bħala parti 
minn approċċ komprensiv proattiv li 
jittratta speċifikament in-nanomaterjali 
fil-leġiżlazzjoni rilevanti kollha li jinvolvi
aproċċ skont il-każ tal-valutazzjoni u l-
ġestjoni tar-riskju, informazzjoni 
komprensiva dwar l-użu reali (inventarju 
u tikkettjar) u l-monitoraġġ. Flimkien 
dawn l-approċċi se jżidu l-bażi tal-għarfien 
kimiku u jipprovdu qafas prevedibbli li 
jixpruna l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet aktar 
sostenibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta’ approċċ proattiv li jittratta n-nanomaterjali fil-leġiżlazzjoni rilevanti kollha 
tal-UE. Tħassib dwar is-sikurezza huwa relatat mal-esponiment għal sustanzi perikolużi u l-
effetti kkombinati ta’ kimiċi u s-sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali, u għandhom ikunu 
limitati b’mod partikolari għal dak li jikkonċerna l-gruppi vulnerabbli.

Emenda 336
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 48
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

48. Il-leġiżlazzjoni orizzontali dwar is-
sustanzi kimiċi (REACH u r-Regolamenti 
dwar il-Klassifikazzjoni, it-Tikkettar u l-
Imballaġġ) tipprovdi protezzjoni 
referenzjali għas-saħħa tal-bniedem u 
għall-ambjent u tippromwovi l-adozzjoni 
ta' metodi emerġenti li ma jinvolvux l-
ittestjar fuq l-annimali. Madankollu, għad 
hemm inċertezza dwar l-impatti fuq is-
saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent mill-
effetti kkombinati ta' sustanzi kimiċi 
differenti (taħlitiet), minn nanomaterjali, 
minn sustanzi kimiċi li jfixklu s-sistema 
endrokinali (ormoni) u sustanzi kimiċi fi 
prodotti. F'dawn l-aħħar snin, tfaċċat aktar 
informazzjoni dwar il-ħtieġa ta' azzjoni 
biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi, 
speċjalment jekk l-UE trid tilħaq il-mira 
miftiehma fis-Summit Dinji dwar l-
Iżvilupp Sostenibbli li sar fl-2002, u 
affermata mill-ġdid fis-Summit Rio+20, li 
tkun ġiet żgurata "il-minimizzazzjoi tal-
effetti negattivi sinifikanti ta' sustanzi 
kimiċi fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-
ambjent sal-2020 u r-reazzjoni għal 
kwistjonijiet u sfidi ġodda u emerġenti 
b'mod effettiv, effiċjenti, koerenti u 
kkoordinat. L-UE se tiżviluppa u 
timplimenta aktar approċċi li jindirizzaw l-
effetti kkombinati ta' sustanzi kimiċi u 
kwistjonijiet ta' tħassib dwar is-sikurezza 
relatati mas-sustanzi li jfixklu s-sistema 
endokrinali u tistabbilixxi approċċ 
komprensiv sabiex ikunu minimizzati l-
effetti negattivi ta' sustanzi perikolużi, 
inklużi sustanzi kimiċi fi prodotti, 
appoġġat minn bażi ta' għarfien 
komprensiva dwar l-esponiment u t-
tossiċità kimiċi. Is-sikurezza u l-ġestjoni 
sostenibbli ta' nanomaterjali se jkun żgurat, 
bħala parti minn approċċ komprensiv li 
jinvolvi l-valutazzjoni u l-ġestjoni tar-
riskju, l-informazzjoni u l-monitoraġġ. 
Flimkien dawn l-approċċi se jżidu l-bażi 
tal-għarfien kimiku u jipprovdu qafas 

48. Il-leġiżlazzjoni orizzontali dwar is-
sustanzi kimiċi (REACH u r-Regolamenti 
dwar il-Klassifikazzjoni, it-Tikkettar u l-
Imballaġġ) tipprovdi protezzjoni 
referenzjali għas-saħħa tal-bniedem u 
għall-ambjent u tippromwovi l-adozzjoni 
ta' metodi emerġenti li ma jinvolvux l-
ittestjar fuq l-annimali. Madankollu, għad 
hemm inċertezza dwar l-impatti fuq is-
saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent mill-
effetti kkombinati ta' sustanzi kimiċi 
differenti (taħlitiet), minn nanomaterjali, 
minn sustanzi kimiċi li jfixklu s-sistema 
endrokinali (ormoni) u sustanzi kimiċi fi 
prodotti. F'dawn l-aħħar snin, tfaċċat aktar 
informazzjoni dwar il-ħtieġa ta' azzjoni 
biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi, 
speċjalment jekk l-UE trid tilħaq il-mira 
miftiehma fis-Summit Dinji dwar l-
Iżvilupp Sostenibbli li sar fl-2002, u 
affermata mill-ġdid fis-Summit Rio+20, li 
tkun ġiet żgurata "il-minimizzazzjoi tal-
effetti negattivi sinifikanti ta' sustanzi 
kimiċi fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-
ambjent sal-2020 u r-reazzjoni għal 
kwistjonijiet u sfidi ġodda u emerġenti 
b'mod effettiv, effiċjenti, koerenti u 
kkoordinat. L-UE se tiżviluppa u 
timplimenta aktar approċċi li jindirizzaw l-
effetti kkombinati ta' sustanzi kimiċi u 
kwistjonijiet ta' tħassib dwar is-sikurezza 
relatati mal-effetti negattivi tas-sustanzi li 
jfixklu s-sistema endokrinali u tistabbilixxi 
approċċ komprensiv sabiex ikunu 
minimizzati l-effetti negattivi ta' sustanzi 
perikolużi, inklużi sustanzi kimiċi fi 
prodotti, appoġġat minn bażi ta' għarfien 
komprensiva dwar l-esponiment u t-
tossiċità kimiċi. Is-sikurezza u l-ġestjoni 
sostenibbli ta' nanomaterjali se jkun żgurat, 
bħala parti minn approċċ komprensiv li 
jinvolvi l-valutazzjoni u l-ġestjoni tar-
riskju, l-informazzjoni u l-monitoraġġ. 
Flimkien dawn l-approċċi se jżidu l-bażi 
tal-għarfien kimiku u jipprovdu qafas 
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prevedibbli li jixpruna l-iżvilupp ta' 
soluzzjonijiet aktar sostenibbli.

prevedibbli li jixpruna l-iżvilupp ta' 
soluzzjonijiet aktar sostenibbli.

Or. it

Emenda 337
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

49. Sadanittant, is-suq dejjem jikber għal 
prodotti, sustanzi kimiċi u materjali b'bażi 
bijoloġika jistgħu joffru vantaġġi bħal 
inqas emissjonijiet tal-GHG u 
opportunitajiet ġodda tas-suq, iżda għandha 
tingħata attenzjoni sabiex jiġi żgurat li ċ-
ċiklu sħiħ tal-ħajja ta’ dawn il-prodotti 
ikun sostenibbli u ma jżidx il-
kompetizzjoni għall-art jew iżid il-livelli 
tal-emissjonijiet.

49. Sadanittant, is-suq dejjem jikber għal 
prodotti, sustanzi kimiċi u materjali b'bażi 
bijoloġika jistgħu joffru vantaġġi bħal 
inqas emissjonijiet tal-GHG u 
opportunitajiet ġodda tas-suq, iżda għandha 
tingħata attenzjoni sabiex jiġi żgurat li ċ-
ċiklu sħiħ tal-ħajja ta’ dawn il-prodotti 
jkun sostenibbli u ma jżidx il-
kompetizzjoni għall-art u l-ilma jew iżid il-
livelli tal-emissjonijiet.

Or. en

Emenda 338
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 49a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

49a. Jiġbed l-attenzjoni għall-effetti tad-
deregolamentazzjoni u l-liberalizzazzjoni 
tal-kummerċ internazzjonali, li wasslu 
għal żieda fil-konsum tal-enerġija u fil-
flussi ta’ beni fuq livell dinji, u b’hekk 
żdiedet il-konċentrazzjoni ta’ gassijiet 
b’effett ta’ serra fl-atmosfera; iqis li d-
difiża u l-promozzjoni tal-produzzjoni u l-
konsum lokali ta’ enerġija permezz ta’ 
ktajjen iqsar ta’ provvista jippromwovu 
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aktar il-kumplementarjetajiet fil-kummerċ 
internazzjonali minflok il-kompetizzjoni 
fost il-prodotti, il-produtturi u l-pajjiżi; 

Or. pt

Emenda 339
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 49b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

49b. Jirrakkomanda li ssir evalwazzjoni, 
fuq perjodu ta’ żmien qasir, tal-impatt tal-
politiki komuni tal-UE, b’mod partikolari 
l-PAK, il-PKS u l-politika kummerċjali, 
fuq il-potenzjal tat-tnaqqis tal-intensità 
tal-karbonju tal-ekonomiji tal-UE. Ir-
riżultati ta’ din l-evalwazzjoni għandhom 
jittieħdu inkunsiderazzjoni meta dawn il-
politiki jiġu riveduti.

Or. pt

Emenda 340
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

50. It-tibdil fil-klima se jkompli jaggrava l-
problemi ambjentali billi jikkawża perjodi 
twal ta' nixfa u sħana kbira, għargħar, 
maltempati u nirien forestali, u forom 
ġodda jew aktar virulenti ta' mard tal-
bnedmin, tal-annimali jew tal-pjanti. 
Għanda tittieħed azzjoni ddedikata sabiex 
jiġi żgurat li l-UE tkun ippreparata b'mod 
adegwat biex taffronta l-pressjonijiet u l-
bidliet li jirriżultaw mit-tibdil fil-klima, 

50. It-tibdil fil-klima huwa mistenni li
jkompli jaggrava l-problemi ambjentali 
billi jikkawża perjodi twal ta' nixfa u sħana 
kbira, għargħar, maltempati u nirien 
forestali, u forom ġodda jew aktar virulenti 
ta' mard tal-bnedmin, tal-annimali jew tal-
pjanti. Għanda tittieħed azzjoni speċifika
sabiex jiġi żgurat li l-UE tkun ippreparata 
b'mod adegwat biex taffronta l-pressjonijiet 
u l-bidliet li jirriżultaw mit-tibdil fil-klima, 
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b'hekk tissaħħaħ ir-reżistenza ambjentali, 
ekonomika u dik tas-soċjetà tagħha. Billi 
ħafna setturi huma u se jkunu dejjem aktar 
suġġetti għall-impatti tat-tibdil fil-klima, il-
konsiderazzjonijiet ta' adattament u ta’ 
ġestjoni tar-riskju tad-diżastru għandhom 
ikunu integrati aktar fil-politiki tal-UE.

b'hekk tissaħħaħ ir-reżistenza ambjentali, 
ekonomika u dik tas-soċjetà tagħha. Billi 
ħafna setturi huma u se jkunu dejjem aktar 
suġġetti għall-impatti tat-tibdil fil-klima, il-
konsiderazzjonijiet ta' adattament u ta’ 
ġestjoni tar-riskju tad-diżastru għandhom 
ikunu integrati aktar fil-politiki tal-UE.

Or. it

Emenda 341
Elena Oana Antonescu

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

51. Barra minn hekk, il-miżuri biex 
tissaħħaħ ir-reżistenza ekoloġika u dik 
għall-klima, bħar-restawr tal-ekosistemi u 
l-infrastruttura ekoloġika, jistgħu jkollhom 
benefiċċji soċjoekonomiċi importanti, 
inkluż dak għas-saħħa pubblika. Is-
sinerġiji u l-kompromessi potenzjali bejn l-
għanijiet għall-klima u dawk ambjentali 
oħra, bħall-kwalità tal-arja, jesiġu li jkunu 
mmaniġġjati b’mod adegwat. Pereżempju, 
tibdil fil-fjuwils b'reazzjoni għal 
kunsiderazzjonijiet dwar il-klima jew is-
sigurtà tal-provvista jista’ jwassal għal 
żidiet sustanzjali fl-emissjonijiet ta' materja 
partikulata u l-emissjonijiet perikolużi.

51. Barra minn hekk, il-miżuri biex 
tissaħħaħ ir-reżistenza ekoloġika u dik 
għall-klima, bħar-restawr tal-ekosistemi u 
l-infrastruttura ekoloġika, jistgħu jkollhom 
benefiċċji soċjoekonomiċi importanti u 
jġibu titjib sinifikanti għas-saħħa u l-
benessri tal-pubbliku. Is-sinerġiji u l-
kompromessi potenzjali bejn l-għanijiet 
għall-klima u dawk ambjentali oħra, bħall-
kwalità tal-arja, jesiġu li jkunu 
mmaniġġjati b’mod adegwat. Pereżempju, 
tibdil fil-fjuwils b'reazzjoni għal 
kunsiderazzjonijiet dwar il-klima jew is-
sigurtà tal-provvista jista’ jwassal għal 
żidiet sustanzjali fl-emissjonijiet ta' materja 
partikulata u l-emissjonijiet perikolużi.

Or. en

Emenda 342
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 52 – subparagrafu 1 – punt a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-kwalità tal-arja fl-UE tkun tjiebet 
b'mod konsiderevoli

(a) Il-kwalità tal-arja, sew ġewwa kif ukoll 
barra, fl-UE tkun tjiebet b'mod sinifikanti 
għal livelli rakkomandati mid-WHO u 
skont il-linji gwida tad-WHO.

Or. en

Emenda 343
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 52 – subparagrafu 1 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Leġiżlazzjoni dwar metodi tal-kejl tat-
tniġġis tal-arja tiġi riveduta u jitfasslu 
linji gwida dwar l-aħjar lok għall-
istallazzjoni ta’ tagħmir ta’ kejl għall-
iżgurar li tinġabar id-data l-aktar 
affidabbli u għall-prevenzjoni tal-kejl 
frodulenti.

Or. es

Emenda 344
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 52 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) It-tniġġis mill-istorbju fl-UE ikun naqas 
b'mod konsiderevoli.

(b) It-tniġġis mill-istorbju fl-UE jkun naqas 
b'mod sinifikanti għal livelli rakkomandati 
mid-WHO.

Or. en
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Emenda 345
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 52 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Iċ-ċittadini madwar l-UE jibbenefikaw 
minn standards għoljin għal ilma sikur 
għax-xorb u għall-għawm.

(c) Iċ-ċittadini kollha madwar l-UE 
jgawdu minn ilma tax-xorb u trattament 
tal-ilma tad-drenaġġ bi kwalità adegwata 
u bi kwantitajiet suffiċjenti, kif ukoll minn 
ilma pubbliku għall-għawm iġjenikament
sikur.

Or. pt

Emenda 346
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 52 – subparagrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) L-implimentazzjoni ta’ politiki għall-
internalizzazzjoni tal-kostijiet tal-użu tal-
ilma fl-Istati Membri diversi – kif titlob id-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma – tkun 
sorveljata, bil-għan li ssir ħidma ħalli jiġi 
żgurat li r-rati ta’ ħlas għall-ilma 
jirriflettu l-prezz reali tiegħu;

Or. es

Emenda 347
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 52 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) L-effetti kkombinati ta’ sustanzi kimiċi (d) L-effetti kkombinati ta’ sustanzi kimiċi 
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u kwistjonijiet ta' tħassib dwar is-sikurezza 
relatati ma sustanzi li jfixklu s-sistema 
endokrinali jkunu indirizzati b’mod 
effettiv, u r-riskji għall-ambjent u għas-
saħħa assoċjati mal-użu ta' sustanzi 
perikolużi, inklużi sustanzi kimiċi fi 
prodotti, ikunu vvalutati u minimizzati.

u kwistjonijiet ta' tħassib dwar is-sikurezza 
relatati mal-effetti negattivi ta’ sustanzi li 
jfixklu s-sistema endokrinali jkunu 
indirizzati b’mod effettiv, u r-riskji għall-
ambjent u għas-saħħa assoċjati mal-użu ta' 
sustanzi perikolużi, inklużi sustanzi kimiċi 
fi prodotti, ikunu vvalutati u minimizzati.

Or. it

Emenda 348
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 52 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) L-effetti kkombinati ta’ sustanzi kimiċi 
u kwistjonijiet ta' tħassib dwar is-sikurezza 
relatati ma sustanzi li jfixklu s-sistema 
endokrinali jkunu indirizzati b’mod 
effettiv, u r-riskji għall-ambjent u għas-
saħħa assoċjati mal-użu ta' sustanzi 
perikolużi, inklużi sustanzi kimiċi fi
prodotti, ikunu vvalutati u minimizzati.

(d) L-effetti kkombinati ta’ sustanzi kimiċi 
u kwistjonijiet ta' tħassib dwar is-sikurezza 
relatati ma’ sustanzi li jfixklu s-sistema 
endokrinali jkunu indirizzati b’mod 
effettiv, u r-riskji għall-ambjent u għas-
saħħa assoċjati mal-użu ta' sustanzi 
perikolużi, inklużi sustanzi kimiċi fi 
prodotti, ikunu vvalutati u minimizzati. Se 
jiġu identifikati azzjonijiet fit-tul bil-għan 
li jintlaħaq l-objettiv ta’ ambjent mhux 
tossiku.

Or. en

Emenda 349
Dan Jørgensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 52 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) L-effetti kkombinati ta’ sustanzi kimiċi 
u kwistjonijiet ta' tħassib dwar is-sikurezza 
relatati ma sustanzi li jfixklu s-sistema 
endokrinali jkunu indirizzati b’mod 

(d) L-effetti kkombinati ta’ sustanzi kimiċi 
u kwistjonijiet ta' tħassib dwar is-sikurezza 
relatati ma’ sustanzi li jfixklu s-sistema 
endokrinali jkunu indirizzati b’mod effettiv 
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effettiv, u r-riskji għall-ambjent u għas-
saħħa assoċjati mal-użu ta' sustanzi 
perikolużi, inklużi sustanzi kimiċi fi 
prodotti, ikunu vvalutati u minimizzati.

fil-leġiżlazzjoni kollha rilevanti tal-UE, u 
r-riskji għall-ambjent u għas-saħħa 
assoċjati mal-użu ta' sustanzi perikolużi, 
inklużi sustanzi kimiċi fi prodotti, ikunu 
vvalutati u minimizzati.

.

Or. en

Emenda 350
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 52 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Tħassib dwar is-sikurezza relatat man-
nanomaterjali jiġi effettivament indirizzat 
bħala parti minn approċċ koerenti mal-
leġiżlazzjoni differenti.

(e) Il-qafas regolatorju tal-UE se jiġi 
rivedut u kkomplementat biex jiġi żgurat 
li tħassib dwar is-sikurezza relatat man-
nanomaterjali jiġi effettivament indirizzat 
permezz ta’ regolament speċifiku dwar in-
nanomaterjali bħala parti minn approċċ 
koerenti mal-leġiżlazzjoni differenti.

Or. en

Emenda 351
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 52 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Isir progress deċiżiv fl-adattament 
għall-impatti tat-tibdil fil-klima.

(f) Isir progress deċiżiv fil-prevenzjoni tal-
impatti tat-tibdil fil-klima u fl-adattament 
għalihom.

Or. en
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Emenda 352
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 52 – subparagrafu 1 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Id-disponibbiltà ta’ ikel ta’ kwalità 
għolja u li jagħti s-saħħa, u l-aċċess 
għalih, tjiebu b’mod sinifikanti fl-UE

Or. en

Emenda 353
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 52 – subparagrafu 2 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) L-implimentazzjoni tal-inizjattivi fil-
White Paper dwar it-Trasport, 
partikolarment permezz ta’ aktar 
internalizzazzjoni tal-kostijiet esterni.

Or. en

Emenda 354
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 52 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-implimentazzjoni ta' politika 
aġġornata tal-UE dwar il-kwalità tal-arja, 
allinjata mal-aħħar għarfien xjentifiku, u 
miżuri kontra t-tniġġis tal-arja mis-sors.

(a) L-implimentazzjoni ta' politika 
aġġornata tal-UE dwar il-kwalità tal-arja, 
allinjata mal-aħħar għarfien xjentifiku u 
ma’ firxa ta’ kundizzjonijiet ġeografiċi u 
klimatiċi, u miżuri kontra t-tniġġis tal-arja 
f’ras il-għajn.
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Or. it

Emenda 355
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 52 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-implimentazzjoni ta' politika 
aġġornata tal-UE dwar il-kwalità tal-arja, 
allinjata mal-aħħar għarfien xjentifiku, u 
miżuri kontra t-tniġġis tal-arja mis-sors.

(a) L-implimentazzjoni ta' politika
aġġornata tal-UE dwar il-kwalità tal-arja, 
allinjata mal-aħħar għarfien xjentifiku, l-
iżvilupp ta’ strateġija tal-UE għall-kwalità 
tal-arja ta’ ġewwa u miżuri kontra t-tniġġis 
tal-arja mis-sors.

Or. en

Emenda 356
João Ferreira, Sabine Wils

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 52 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Li tingħata spinta lill-isforzi biex tiġi 
implimentata d-Direttiva dwar l-Ilma tax-
Xorb, partikolarment għall-fornituri ż-
żgħar tal-ilma tax-xorb, u d-Direttiva dwar 
l-Ilma għall-Għawm.

(c) Li jkun żgurat il-finanzjament meħtieġ 
għall-provvista u trattament universali 
tal-ilma u li tingħata spinta lill-isforzi għal 
ottemperanza mal-pjanijiet għall-irkupru, 
il-monitoraġġ u t-testijiet dwar is-sorsi tal-
ilma għall-konsum mill-bniedem u l-
implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ilma 
għall-Għawm.

Or. pt

Emenda 357
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy



PE508.028v01-00 44/70 AM\931426MT.doc

MT

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 52 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) L-iżvilupp ta' Strateġija tal-UE għal 
ambjent mhux tossiku, appoġġjata minn 
bażi tal-għarfien komprensiva dwar l-
esponiment u t-tossiċità kimika u li twassal 
għall-innovazzjoni ta' sostituti sostenibbli.

(d) L-iżvilupp ta' Strateġija tal-UE għal 
ambjent mhux tossiku sal-2018, li tibni fuq 
miżuri orizzontali li għandhom jitwettqu 
sal-2015 biex tiżgura, permezz ta’ 
dispożizzjonijiet speċifiċi f’kull liġi 
rilevanti, 1) is-sikurezza tan-
nanomaterjali u ta’ materjali avvanzati 
simili; 2) il-minimizzazzjoni tal-
esponiment għal sustanzi li jfixklu s-
sistema endokrinali; 3) approċċi 
regolatorji adegwati biex jindirizzaw l-
effetti kombinati ta' kimiċi u 4) l-
minimizzazzjoni tal-esponiment għall-
kimiċi fil-prodotti, inkluż fost l-oħrajn 
prodotti importati, bil-għan li jkunu 
promossi ċikli ta’ materjali mhux tossiċi u 
li jitnaqqas l-esponiment ġewwa l-binjiet 
għal sustanzi ta’ ħsara. Din l-istrateġija 
għandha tkun appoġġjata minn bażi tal-
għarfien komprensiva dwar l-esponiment u 
t-tossiċità kimika, li tħaffef it-teħid ta’ 
deċiżjonijiet effiċjenti u tippromwovi l-
innovazzjoni u l-iżvilupp ta' sostituti 
sostenibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-elementi ta’ strateġija komprensiva tal-UE għal-ambjent mhux tossiku, objettiv li diġà kien 
adottat fis-6 Pjan ta’ Azzjoni Ambjentali (PAA), għandhom jitfissru biċ-ċar. Is-7 PAA għandu 
jagħti kas it-talbeit tal-PE: f’April 2009, il-PE kien talab lill-Kummmissjoni biex tiżgura s-
sikurezza tal-applikazzjonijiet kollha tan-nanomaterjali fi żmien sentejn. F’Marzu 2013, il-PE 
talab li l-esponiment għas-sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali jiġi mminimizzat. Barra 
minn hekk, l-istrateġija għandha wkoll tindirizza l-effetti ta’ kombinazzjoni u timminimizza l-
esponiment għall-kimiċi fil-prodotti.

Emenda 358
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 52 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) L-iżvilupp ta' Strateġija tal-UE għal 
ambjent mhux tossiku, appoġġjata minn 
bażi tal-għarfien komprensiva dwar l-
esponiment u t-tossiċità kimika u li twassal 
għall-innovazzjoni ta' sostituti sostenibbli.

(d) L-iżvilupp, sal-2015, ta' Strateġija tal-
UE għal ambjent mhux tossiku, li tinkludi 
miżuri fuq żmien qasir li jiżguraw is-
sikurezza tan-nanomaterjali u materjali 
avvanzati simili, approċċi adegwati biex 
regolamenti dwar il-kimika jindirizzaw 
effetti ta’ kombinazzjoni, il-
minimizzazzjoni tal-esponiment għal 
sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali u 
għall-kimiċi fil-prodotti, inklużi inter alia 
l-prodotti importati, l-esponiment ġewwa 
l-binjiet u ċikli mhux tossiċi tal-materjali, 
kif ukoll tfassil ta’ azzjonijiet għall-ilħiq 
tal-viżjoni fit-tul ta’ ambjent mhux 
tossiku.  L-istrateġija hija appoġġjata 
minn bażi tal-għarfien komprensiva dwar l-
esponiment u t-tossiċità kimika, li tiżgura 
teħid ta’ deċiżjonijiet imħaffef u effiċjenti 
u li twassal għall-innovazzjoni ta' sostituti 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 359
Dan Jørgensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 52 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) L-iżvilupp ta' Strateġija tal-UE għal 
ambjent mhux tossiku, appoġġjata minn 
bażi tal-għarfien komprensiva dwar l-
esponiment u t-tossiċità kimika u li twassal 
għall-innovazzjoni ta' sostituti sostenibbli.

(d) L-iżvilupp, sal-2015, ta' Strateġija tal-
UE għal ambjent mhux tossiku, li tinkludi 
miżuri orizzontali għad-dolumentazzjoni 
tas-sikurezza tan-nanomaterjali u 
materjali avvanzati simili u l-
implimentazzjoni ta’ regolazzjoni 
orizzontali dwar il-kimika li tilqa’ kontra 
effetti ta’ kombinazzjoni, li timminimizza 
l-esponiment għal sustanzi li jfixklu s-
sistema endokrinali u li tiżgura ġestjoni 
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adegwata tar-riskju minn kimiċi fil-
prodotti, inkluż fil-prodotti importati; 
miżuri orizzontali li jiżguraw is-sikurezza 
tan-nanomaterjali. Dan kollu appoġġjat
minn bażi tal-għarfien komprensiva dwar l-
esponiment u t-tossiċità kimika u li twassal 
għall-innovazzjoni ta' sostituti sostenibbli.

Or. en

Emenda 360
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 52 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) L-iżvilupp ta' Strateġija tal-UE għal 
ambjent mhux tossiku, appoġġjata minn 
bażi tal-għarfien komprensiva dwar l-
esponiment u t-tossiċità kimika u li twassal 
għall-innovazzjoni ta' sostituti sostenibbli.

(d) L-iżvilupp ta' Strateġija tal-UE għal 
ambjent mhux tossiku, appoġġjata minn 
bażi tal-għarfien komprensiva dwar l-
esponiment u t-tossiċità kimika li kemm 
jista’ jkun għandha tkun mibnija bl-użu 
ta’ metodi u strateġiji ta’ ttestjar 
alternattivi li ma jużawx annimali ħajjin u 
li twassal għall-innovazzjoni ta' sostituti 
sostenibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ħafna inċertezza rigward l-effetti tas-sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali, tat-
taħlitiet kimiċi u tan-nanomaterjali fuq is-saħħa pubblika u dik tal-annimali u l-impatt 
ambjentali tagħhom. Madankollu, l-valutazzjoni tar-riskju kull fejnpossibbli għandha ssir 
permezz ta’ metodi u strateġiji ta’ ttestjar alternattivi li ma jużawx l-annimali. Il-proposta tal-
Kummissjoni mieqsa mill-preċiżjoni fuq dan il-punt.

Emenda 361
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 52 – subparagrafu 2 – punt –d a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) L-adozzjoni ta’ strateġija mal-UE 
kollha kemm hi għall-iżvilupp, il-
validazzjoni, l-aċċettazzjoni u l-użu ta’ 
metodi ta’ ttestjar li ma jużawx l-annimali 
fil-kuntest tar-rieżami tal-leġiżlazzjoni tal-
UE u l-istabbiliment ta’ regoli għal 
teknoloġiji ġodda bħalma huma n-
nanoteknoloġiji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta’ strateġija li tkopri l-UE kollha kemm hi tiggarantixxi li l-impatt ta’ regoli 
ġodda fuq l-ittestjar bl-użu tal-annimali jitqies bis-sħiħ.

Emenda 362
Margrete Auken, Jo Leinen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 52 – subparagrafu 2 – punt –d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Ir-rieżami tal-politiki eżistenti tal-UE 
u l-iżvilupp ta’ politiki ġodda dwar in-
nanomaterjali u l-materjali avvanzati, 
inkluż inter alia l-iżvilupp ta’ għodod 
adegwati għall-valutazzjoni tar-riskju, 
rapporti dwar is-sikurezza tal-kimiċi u 
reġistru għan-nanomaterjali madwar l-
UE kollha.

Or. en

Emenda 363
Karin Kadenbach

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 52 – subparagrafu 2 – punt e a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) L-implimentazzjoni tal-inizjattivi fil-
White Paper dwar it-trasport, 
partikolarment permezz ta’ aktar 
internalizzazzjoni tal-kostijiet esterni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tal-aħħar meħuda mill-Pjan direzzjonali għal Ewropa b’użu effiċjenti tar-riżorsi 
COM(2011) 571, p. 21.

Emenda 364
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

52a. Il-kostijiet esterni kollha tat-trasport 
jiġu internalizzati kompletament.

Or. en

Emenda 365
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

54. It-tliet benefiċċji li joħroġu mill-iżgurar 
li l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE tkun 
effettivement implimentata huma: li jiġu 
pprovduti kundizzjonijiet indaqs għall-
atturi ekonomiċi li joperaw fis-Suq Uniku, 
li tiġi stimolata l-innovazzjoni, u li jiġu 
promossi l-vantaġġi għall-kumpaniji 
Ewropej li jidħlu l-ewwel fis-suq f'bosta 

54. It-tliet benefiċċji li joħroġu mill-iżgurar 
li l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE tkun 
effettivement implimentata huma: li jiġu 
pprovduti kundizzjonijiet indaqs għall-
atturi ekonomiċi li joperaw fis-Suq Uniku, 
li tiġi stimolata l-innovazzjoni, u li jiġu 
promossi l-vantaġġi għall-kumpaniji 
Ewropej li jidħlu l-ewwel fis-suq f'bosta 



AM\931426MT.doc 49/70 PE508.028v01-00

MT

setturi. B'kuntrast ma' dan, l-ispejjeż 
assoċjati man-nuqqas ta' implimentazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni, huma għoljin u 
ġeneralment stmati għal madwar EUR 50 
biljun fis-sena, inklużi spejjeż relatati ma’ 
każijiet ta’ ksur60. Fl-2009 biss kien hemm 
451 każ ta’ ksur relatati mal-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-UE. Il-Kummissjoni tirċievi 
wkoll bosta lmenti direttament miċ-
ċittadini tal-UE, li ħafna minnhom jistgħu 
jiġu indirizzati aħjar fil-livell tal-Istati 
Membri jew fil-livell lokali.

setturi. B'kuntrast ma' dan, l-ispejjeż 
assoċjati man-nuqqas ta' implimentazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni, huma għoljin u 
ġeneralment stmati għal madwar EUR 50 
biljun fis-sena, inklużi spejjeż relatati ma’ 
każijiet ta’ ksur60. Fl-2009 biss kien hemm 
451 każ ta’ ksur relatati mal-leġiżlazzjoni 
ambjentali tal-UE. Il-Kummissjoni tirċievi 
wkoll bosta lmenti direttament miċ-
ċittadini tal-UE, li ħafna minnhom, 
minkejja li jistgħu jiġu indirizzati fil-livell 
tal-Istati Membri jew fil-livell lokali, xorta 
jirrikjedu l-medjazzjoni tal-Kummissjoni 
u, fejn dan ikun f’loku, tal-Qorti Ewropea 
tal-Ġustizzja.

Or. es

Emenda 366
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

55. It-titjib tal-implimentazzjoni tal-acquis 
ambjentali tal-UE fil-livell tal-Istati 
Membri għalhekk se jingħata l-ogħla 
prijorità fis-snin li ġejjin. Hemm differenzi 
sinifikanti fl-implimentazzjoni bejn u fi 
ħdan l-Istati Membri. Jeħtieġ li dawk 
involuti fl-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni ambjentali fil-livelli 
nazzjonali, reġjonali u lokali jkollhom l-
għarfien u l-ħila li jtejbu t-twassil tal-
benefiċċji minn din il-leġiżlazzjoni.

55. It-titjib tal-implimentazzjoni tal-acquis 
ambjentali tal-UE fil-livell tal-Istati 
Membri għalhekk se jingħata l-ogħla 
prijorità fis-snin li ġejjin. Hemm differenzi 
sinifikanti fl-implimentazzjoni bejn u fi 
ħdan l-Istati Membri. Jeħtieġ li dawk 
involuti fl-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni ambjentali fil-livelli tal-UE, 
nazzjonali, reġjonali u lokali jkollhom l-
għarfien, l-għodod u l-ħila biex itejbu t-
twettiq tal-benefiċċji minn din il-
leġiżlazzjoni.

Or. en

Emenda 367
João Ferreira
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

55. It-titjib tal-implimentazzjoni tal-acquis 
ambjentali tal-UE fil-livell tal-Istati 
Membri għalhekk se jingħata l-ogħla 
prijorità fis-snin li ġejjin. Hemm differenzi 
sinifikanti fl-implimentazzjoni bejn u fi 
ħdan l-Istati Membri. Jeħtieġ li dawk 
involuti fl-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni ambjentali fil-livelli 
nazzjonali, reġjonali u lokali jkollhom l-
għarfien u l-ħila li jtejbu t-twassil tal-
benefiċċji minn din il-leġiżlazzjoni.

55. It-titjib tal-implimentazzjoni tal-acquis 
ambjentali tal-UE fil-livell tal-Istati 
Membri għalhekk se jingħata l-ogħla 
prijorità fis-snin li ġejjin. Hemm differenzi 
sinifikanti fl-implimentazzjoni bejn u fi 
ħdan l-Istati Membri. Jeħtieġ li dawk 
involuti fl-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni ambjentali fil-livelli 
nazzjonali, reġjonali u lokali jkollhom il-
baġit, il-persunal, l-għarfien u l-ħila biex 
itejbu t-twettiq tal-benefiċċji minn din il-
leġiżlazzjoni.

Or. pt

Emenda 368
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

58. It-tieni, l-UE se testendi r-rekwiżiti 
dwar l-ispezzjonijiet u s-sorveljanza għal 
ġabra usa' ta' liġi ambjentali tal-UE, 
filwaqt li dawn ikunu kkomplementati 
b’kapaċità fil-livell tal-UE li tista' 
tindirizza sitwazzjonijiet fejn hemm 
raġuni valida għal tħassib.

58. It-tieni, l-UE se ssaħħaħ in-netwerk 
IMPEL tal-Istati Membri, billi tipprovdi 
finanzjament adegwat fit-tul u tintensifika 
l-ġbir u l-qsim tal-aqwa prattiki, inkluż fil-
livell reġjonali u lokali.

Or. it

Emenda 369
Ewald Stadler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 58
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

58. It-tieni, l-UE se testendi r-rekwiżiti 
dwar l-ispezzjonijiet u s-sorveljanza għal 
ġabra usa' ta' liġi ambjentali tal-UE, filwaqt 
li dawn ikunu kkomplementati b’kapaċità 
fil-livell tal-UE li tista' tindirizza 
sitwazzjonijiet fejn hemm raġuni valida 
għal tħassib.

58. It-tieni, l-UE se testendi r-rekwiżiti 
dwar l-ispezzjonijiet u s-sorveljanza għal 
ġabra usa' ta' liġi ambjentali tal-UE, filwaqt 
li dawn ikunu kkomplementati b’kapaċità 
fil-livell tal-UE li tista' tindirizza 
sitwazzjonijiet fejn hemm raġuni valida 
għal tħassib. Għal finijiet ta’ effiċjenza u 
għall-minimizzazzjoni tal-burokrazija 
żejda, m’għandha titwaqqaf l-ebda 
awtorità ġdida tal-UE, u jeħtieġ li ma 
jitqajjem l-ebda dubju dwar il-kompetenza 
tal-awtoritajiet ambjentali nazzjonali.

Or. de

Emenda 370
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

59. It-tielet, se jittejjeb il-mod li bih l-
ilmenti dwar l-implimentazzjoni tal-liġi 
ambjentali tal-UE ikunu mmaniġġjati u 
rrimedjati fil-livell nazzjonali.

59. It-tielet, se jittejjeb il-mod li bih l-
ilmenti dwar l-implimentazzjoni tal-liġi 
ambjentali tal-UE jkunu mmaniġġjati u 
rrimedjati fil-livell nazzjonali, u jiġu 
żgurati aktar trasparenza u aktar aċċess 
għal informazzjoni dwar l-ilmenti.

Or. es

Emenda 371
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

59. It-tielet, se jittejjeb il-mod li bih l- 59. It-tielet, se jittejjeb il-mod li bih l-



PE508.028v01-00 52/70 AM\931426MT.doc

MT

ilmenti dwar l-implimentazzjoni tal-liġi 
ambjentali tal-UE ikunu mmaniġġjati u 
rrimedjati fil-livell nazzjonali.

ilmenti dwar l-implimentazzjoni tal-liġi 
ambjentali tal-UE jkunu mmaniġġjati u 
rrimedjati fil-livell nazzjonali u jsiru aktar 
trasparenti kif ukoll aktar aċċessibbli.

Or. en

Emenda 372
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

60. Ir-raba', iċ-ċittadini tal-UE se jiksbu 
aċċess aħjar għall-ġustizzja fi kwistjonijiet 
ambjentali kif ukoll protezzjoni legali 
effettiva, f’konformità mat-trattati
internazzjonali u mal-iżviluppi li rriżultaw 
mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona u 
mill-każistika reċenti tal-Qorti Ewropea 
tal-Ġustizzja. Riżoluzzjoni mhux 
ġudizzjarja ta' kunflitti se tkun promossa 
wkoll bħala alternattiva għal-litigazzjoni.

60. Ir-raba', iċ-ċittadini tal-UE se jiksbu 
aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet 
ambjentali kif ukoll protezzjoni legali 
effettiva, f’konformità mal-Konvenzjoni 
ta’ Aarhus u ma’ trattati internazzjonali 
oħra u mal-iżviluppi li rriżultaw mid-dħul 
fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona u mill-
każistika reċenti tal-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja. Riżoluzzjoni mhux ġudizzjarja 
ta' kunflitti se tkun promossa wkoll bħala 
alternattiva għal-litigazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex l-aċċess effettiv għall-ġustizzja jkun żgurat, jeħtieġ li l-pilastri kollha tal-Konvenzjoni ta' 
Aarhus ikunu parti mill-acquis tal-politika ambjentali tal-Unjoni. Dan huwa konformi mal-
Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-11 ta’ Ġunju 2012.

Emenda 373
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

60a. Il-ħames, l-arranġamenti għal-
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involviment pubbliku fit-teħid ta’ 
deċiżjonijiet ambjentali sejjer jissaħħaħ, l-
ewwel u qabel kollox billi jkun żgurat li s-
sistema tal-valutazzjoni tal-impatt 
ambjentali ma tħallix li dak li jkun idur 
ma’ proċeduri tal-valutazzjoni tal-impatt, 
u tkun oġġettiva u indipendenti;

Or. lt

Emenda 374
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 63 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

63. Sabiex jiġu massimizzati l-benefiċċji 
tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE, il-
programm għandu jiżgura li sal-2020:

63. Sabiex jiġu massimizzati l-benefiċċji 
tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE, tajjeb li
l-programm jiżgura li sal-2020:

Or. it

Emenda 375
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 63 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Iċ-ċittadini tal-UE jkollhom aċċess għal 
tagħrif ċar li juri kif qed tiġi implimentata 
l-liġi ambjentali tal-UE.

(a) Implimentazzjoni sħiħa tal-
Konvenzjoni ta’ Aarhus li tiżgura li ċ-
ċittadini tal-UE jkollhom aċċess għal 
tagħrif ċar li juri kif qed tiġi implimentata 
l-liġi ambjentali tal-UE, parteċipazzjoni 
f’ċerti deċiżjonijiet ambjentali rilevanti u 
aċċess għall-ġustizzja.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-11 ta’ Ġunju 2012, il-Konvenzjoni ta’ Aarhus 
għandha tkun implimentata bis-sħiħ b’tali mod li ċ-ċittadini jkollhom aċċess għall-ġustizzja 
f’materji ambjentali.

Emenda 376
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 63 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Iċ-ċittadini tal-UE jkollhom aċċess għal 
tagħrif ċar li juri kif qed tiġi implimentata 
l-liġi ambjentali tal-UE.

(a) Iċ-ċittadini tal-UE jkollhom aċċess għal 
tagħrif ċar li juri kif qed tiġi implimentata 
l-liġi ambjentali tal-UE. Għal finijiet ta’ 
trasparenza, dan għandu jinkludi aċċess 
għal sommarju tal-ilmenti varji li jkunu 
tressqu lill-Kummissjoni Ewropea u 
informazzjoni dwar l-istatus tal-
ipproċessar tal-każijiet f’kull Stat 
Membru.

Or. es

Emenda 377
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 63 – subparagrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Ir-rekwiżit tal-indipendenza tal-
awtoritajiet regolatorji fil-livell nazzjonali 
għall-infurzar tal-liġijiet ambjentali tal-
UE jiġi implimentat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’diversi direttivi Ewropej dwar is-suq intern, kif ukoll fil-każistika tal-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja, hemm l-obbligu li l-Istati Membri jiggarantixxu l-indipendenza tal-awtorità 
regolatroja u jiżguraw li din teżerċita s-setgħat tagħha b’imparjalità u trasparenza. Ara eż. d-
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Direttiva 2009/73/KE, l-Artikolu 39(4). L-istess rekwiżiti rigward l-awtorità regolatroja 
għandhom jiġu applikati fil-livell nazzjonali għal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE.

Emenda 378
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 63 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) It-tisħiħ tal-fiduċja taċ-ċittadini fil-liġi 
ambjentali tal-UE.

(d) It-tisħiħ tal-fiduċja taċ-ċittadini fil-liġi 
ambjentali tal-UE u l-involviment aktar 
strett tagħhom fl-azzjoni meħuda biex 
tindirizza problemi ambjentali.

Or. lt

Emenda 379
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 63 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) It-tisħiħ tal-fiduċja taċ-ċittadini fil-liġi 
ambjentali tal-UE.

(d) It-tisħiħ tal-fiduċja taċ-ċittadini fil-liġi 
ambjentali tal-UE u fl-infurzar tagħha.

Or. en

Emenda 380
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 63 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Li jitfasslu ftehimiet ta' sħubija għall-
implimentazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni.

(b) Li jitfasslu ftehimiet ta' sħubija għall-
implimentazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni biex l-Istati Membri jiġu 
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megħjuna jipprevjenu jew jirrimedjaw 
problemi li jinqalgħu.

Or. en

Emenda 381
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 63 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Li jitfasslu ftehimiet ta' sħubija għall-
implimentazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni.

(b) Li jitfasslu ftehimiet ta' sħubija 
trasparenti għall-implimentazzjoni bejn l-
Istati Membri u l-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 382
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 63 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Li jiġu estiżi kriterji vinkolanti għall-
ispezzjonijiet u għas-sorveljanza effettivi 
tal-Istati Membri għall-ġabra usa' tal-liġi 
ambjentali tal-UE, u li tiġi żviluppata 
kapaċità komplementari fil-livell tal-UE li 
tindirizza sitwazzjonijiet fejn hemm 
raġuni valida għal tħassib, appoġġjata 
minn appoġġ għal netwerks ta' 
professjonisti.

(c) Li kriterji vinkolanti għall-ispezzjonijiet 
u għas-sorveljanza effettivi tal-Istati 
Membri jiġu estiżi għall-ġabra usa' tal-liġi 
ambjentali tal-UE, filwaqt li fl-istess ħin 
jissaħħaħ in-netwerk IMPEL.

Or. it

Emenda 383
Elena Oana Antonescu
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Proposta għal deċiżjoni
Annex 1 – point 63 – subparagraph 2 - point  c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Li jiġu estiżi kriterji vinkolanti għall-
ispezzjonijiet u għas-sorveljanza effettivi 
tal-Istati Membri għall-ġabra usa' tal-liġi 
ambjentali tal-UE, u li tiġi żviluppata 
kapaċità komplementari fil-livell tal-UE li 
tindirizza sitwazzjonijiet fejn hemm raġuni 
valida għal tħassib, appoġġjata minn 
appoġġ għal netwerks ta' professjonisti.

(c) Li kriterji vinkolanti għall-ispezzjonijiet 
u għas-sorveljanza effettivi tal-Istati 
Membri jiġu żgurati għall-ġabra usa' tal-
liġi ambjentali tal-UE, u li tiġi żviluppata 
kapaċità komplementari fil-livell tal-UE li 
tindirizza sitwazzjonijiet fejn hemm raġuni 
valida għal tħassib, appoġġjata minn 
appoġġ għal netwerks ta' professjonisti.

Or. en

Emenda 384
Elena Oana Antonescu

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 63 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Li jiġu stabbiliti mekkaniżmi 
konsistenti u effettivi fil-livell nazzjonali 
biex jiġu ttrattati lmenti dwar l-
implimentazzjoni tal-liġi ambjentali tal-
UE.

(d) Li jiġu żgurati mekkaniżmi konsistenti 
u effettivi fil-livell nazzjonali biex jiġu 
ttrattati lmenti dwar l-implimentazzjoni tal-
liġi ambjentali tal-UE.

Or. en

Emenda 385
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 63 – subparagrafu 2 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Rieżami tas-sistema ta’ valutazzjoni 
tal-impatt ambjentali, bil-għan li jkun 
żgurat li tkun oġġettiva u indipendenti, u 
l-istandardizzar tal-prattiki fl-Istati 
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Membri bil-għan li jiġu evitati 
sitwazzjonijiet fejn persuni jkunu jistgħu 
jduru ma’ proċeduri tal-valutazzjoni tal-
impatt ambjentali minħabba lakuni jew 
abigwitajiet fil-liġi.   

Or. lt

Emenda 386
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 63 – subparagrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Li jiġi żgurat li d-dispożizzjonijiet 
nazzjonali dwar l-aċċess għall-ġustizzja 
jirriflettu l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, u li tiġi 
promossa s-soluzzjoni ta’ tilwim mhux 
ġudizzjarja bħala mezz biex jinstabu 
soluzzjonijiet amikevoli għal kunflitti fil-
qasam ambjentali.

(e) Li jiġi żgurat li d-dispożizzjonijiet 
nazzjonali dwar l-aċċess għall-ġustizzja 
jirriflettu l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, u li tiġi 
promossa s-soluzzjoni ta’ tilwim mhux 
ġudizzjarja bħala mezz biex jinstabu 
soluzzjonijiet effikaċi għal kunflitti fil-
qasam ambjentali.

Or. en

Emenda 387
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – Għan prijoritarju 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għan prijoritarju 5: Tittejjeb il-bażi ta' 
evidenza għall-politika ambjentali

Għan prijoritarju 5: Tittejjeb il-bażi ta' 
għarfien u evidenza għall-politika 
ambjentali

Or. en

Emenda 388
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – Għan prijoritarju 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għan prijoritarju 5: Tittejjeb il-bażi ta' 
evidenza għall-politika ambjentali

Għan prijoritarju 5: Tittejjeb il-bażi ta' 
għarfien għall-politika ambjentali

Or. en

Emenda 389
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 64

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

64. L-evidenza għall-politika ambjentali 
tal-UE hija bbażata fuq il-monitoraġġ , id-
dejta, l-indikaturi u l-valutazzjonijiet 
ambjentali marbuta mal-implimentazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE, kif ukoll mar-
riċerka xjentifika formali u ma’ inizjattivi 
tax-"xjenza taċ-ċittadini". Kien hemm 
progress konsiderevoli fit-tisħiħ ta' din il-
bażi ta' evidenza, fis-sensibilizzazzjoni u 
fit-titjib tal-fiduċja ta' dawk li jfasslu l-
politika u tal-pubbliku fl-approċċ għall-
politika ibbażat fuq il-provi, biex b'hekk 
isir faċli għalihom biex jifhmu l-isfidi 
kumplessi, ambjentali u tas-soċjetà.

64. Il-politika ambjentali tal-UE hija 
bbażata fuq il-monitoraġġ , id-dejta, l-
indikaturi u l-valutazzjonijiet ambjentali 
marbuta mal-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-UE, kif ukoll mar-riċerka 
xjentifika formali u ma’ inizjattivi tax-
"xjenza taċ-ċittadini". Kien hemm progress 
konsiderevoli fit-tisħiħ ta' din il-bażi ta' 
għarfien, fis-sensibilizzazzjoni u fit-titjib 
tal-fiduċja ta' dawk li jfasslu l-politika u 
tal-pubbliku fl-approċċ għall-politika 
ibbażat fuq l-għarfien, biex b'hekk isir 
faċli għalihom biex jifhmu l-isfidi 
kumplessi, ambjentali u tas-soċjetà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu “bażi ta’ għarfien” kif użat mill-Kummissjoni fil-valutazzjoni tal-impatt tagħha 
aktar joqgħod, minħabba li huwa usa’ minn “bażi ta’ evidenza”.

Emenda 390
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 64

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

64. L-evidenza għall-politika ambjentali 
tal-UE hija bbażata fuq il-monitoraġġ , id-
dejta, l-indikaturi u l-valutazzjonijiet 
ambjentali marbuta mal-implimentazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE, kif ukoll mar-
riċerka xjentifika formali u ma’ inizjattivi 
tax-"xjenza taċ-ċittadini". Kien hemm 
progress konsiderevoli fit-tisħiħ ta' din il-
bażi ta' evidenza, fis-sensibilizzazzjoni u 
fit-titjib tal-fiduċja ta' dawk li jfasslu l-
politika u tal-pubbliku fl-approċċ għall-
politika ibbażat fuq il-provi, biex b'hekk 
isir faċli għalihom biex jifhmu l-isfidi 
kumplessi, ambjentali u tas-soċjetà.

64. L-evidenza għall-politika ambjentali 
tal-UE hija bbażata fuq il-monitoraġġ , id-
dejta, l-indikaturi u l-valutazzjonijiet 
ambjentali marbuta mal-implimentazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE, kif ukoll mar-
riċerka xjentifika formali u ma’ inizjattivi 
tax-"xjenza taċ-ċittadini". Kien hemm 
progress konsiderevoli fit-tisħiħ ta' din il-
bażi ta' evidenza, fis-sensibilizzazzjoni u 
fit-titjib tal-fiduċja ta' dawk li jfasslu l-
politika u tal-pubbliku fl-approċċ għall-
politika ibbażat fuq l-għarfien, biex b'hekk 
isir faċli għalihom biex jifhmu l-isfidi 
kumplessi, ambjentali u tas-soċjetà.

Or. en

Emenda 391
Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 64

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

64. L-evidenza għall-politika ambjentali 
tal-UE hija bbażata fuq il-monitoraġġ , id-
dejta, l-indikaturi u l-valutazzjonijiet 
ambjentali marbuta mal-implimentazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE, kif ukoll mar-
riċerka xjentifika formali u ma’ inizjattivi 
tax-"xjenza taċ-ċittadini". Kien hemm 
progress konsiderevoli fit-tisħiħ ta' din il-
bażi ta' evidenza, fis-sensibilizzazzjoni u 
fit-titjib tal-fiduċja ta' dawk li jfasslu l-
politika u tal-pubbliku fl-approċċ għall-
politika ibbażat fuq il-provi, biex b'hekk 
isir faċli għalihom biex jifhmu l-isfidi 
kumplessi, ambjentali u tas-soċjetà.

64. L-evidenza għall-politika ambjentali 
tal-UE hija bbażata fuq il-monitoraġġ , id-
dejta, l-indikaturi u l-valutazzjonijiet 
ambjentali marbuta mal-implimentazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE, kif ukoll mar-
riċerka xjentifika formali u ma’ inizjattivi 
tax-"xjenza taċ-ċittadini". Kien hemm 
progress konsiderevoli fit-tisħiħ ta' din il-
bażi ta' għarfien u evidenza, fis-
sensibilizzazzjoni u fit-titjib tal-fiduċja ta' 
dawk li jfasslu l-politika u tal-pubbliku fl-
approċċ għall-politika ibbażat fuq il-provi, 
biex b'hekk isir faċli għalihom biex jifhmu 
l-isfidi kumplessi, ambjentali u tas-soċjetà.

Or. en
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Emenda 392
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 66

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

66. Madankollu, il-pass tal-iżviluppi 
attwali u l-inċertezzi dwar ix-xejriet futuri 
probabbli jesiġu passi ulterjuri sabiex 
tinżamm u tissaħħaħ din il-bażi ta' 
evidenza sabiex tiżgura li l-politika fl-UE 
tkompli tibbaża ruħha fuq fehim sod tal-
istat tal-ambjent, l-alternattivi possibbli ta’ 
reazzjoni u l-konsegwenzi tagħhom.

66. Madankollu, il-pass tal-iżviluppi 
attwali u l-inċertezzi dwar ix-xejriet futuri 
probabbli jesiġu passi ulterjuri sabiex 
tinżamm u tissaħħaħ din il-bażi ta' 
għarfien sabiex tiżgura li l-politika fl-UE 
tkompli tibbaża ruħha fuq fehim sod tal-
istat tal-ambjent, l-alternattivi possibbli ta’ 
reazzjoni u l-konsegwenzi tagħhom.

Or. en

Emenda 393
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 66

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

66. Madankollu, il-pass tal-iżviluppi 
attwali u l-inċertezzi dwar ix-xejriet futuri 
probabbli jesiġu passi ulterjuri sabiex 
tinżamm u tissaħħaħ din il-bażi ta' 
evidenza sabiex tiżgura li l-politika fl-UE 
tkompli tibbaża ruħha fuq fehim sod tal-
istat tal-ambjent, l-alternattivi possibbli ta’ 
reazzjoni u l-konsegwenzi tagħhom.

66. Madankollu, il-pass tal-iżviluppi 
attwali u l-inċertezzi dwar ix-xejriet futuri 
probabbli jesiġu passi ulterjuri sabiex 
tinżamm u tissaħħaħ din il-bażi ta' 
għarfien u evidenza sabiex tiżgura li l-
politika fl-UE tkompli tibbaża ruħha fuq 
fehim sod tal-istat tal-ambjent, l-alternattivi 
possibbli ta’ reazzjoni u l-konsegwenzi 
tagħhom.

Or. en

Emenda 394
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 68

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

68. L-implimentazzjoni ulterjuri tal-
prinċipju tas-Sistema Komuni ta' 
Informazzjoni Ambjentali ta' “ipproduċi 
darba, uża ta’ spiss” u l-approċċi u l-
istandards komuni dwar l-akkwist u l-ġbir 
tal-informazzjoni spazjali bis-sistemi 
INSPIRE u GMES se jgħinu biex tiġi 
evitata r-ripetizzjoni tal-isforzi u jiġu 
eliminati piżijiet amministrattivi żejda fuq 
l-awtoritajiet pubbliċi, kif se jagħmlu wkoll 
l-isforzi biex jiġu razzjonalizzati l-obbligi 
ta' rapportar skont il-leġiżlazzjonijiet 
differenti. L-informazzjoni miġbura biex 
jiġu vvalutati l-impatti ambjentali ta' 
pjanijiet, programmi u proġetti strateġiċi 
(eż. permezz ta’ Valutazzjonijiet tal-Impatt 
Ambjentali jew Valutazzjonijiet Strateġiċi 
tal-Impatt) għandha tkun iktar aċċessibbli 
għall-pubbliku min-naħa tal-Istati Membri.

68. L-implimentazzjoni ulterjuri tal-
prinċipju tas-Sistema Komuni ta' 
Informazzjoni Ambjentali ta' “ipproduċi 
darba, uża ta’ spiss” u l-approċċi u l-
istandards komuni dwar l-akkwist u l-ġbir 
tal-informazzjoni spazjali bis-sistemi 
INSPIRE u Copernicus (dari magħrufa 
bħala GMES), kif ukoll sistemi oħra ta’ 
informazzjoni ambjentali għall-Ewropa 
(bħalma huma BISE u WISE) se jgħinu 
biex tiġi evitata r-ripetizzjoni tal-isforzi u 
jiġu eliminati piżijiet amministrattivi żejda 
fuq l-awtoritajiet pubbliċi, kif se jagħmlu 
wkoll l-isforzi biex jiġu razzjonalizzati l-
obbligi ta' rapportar skont il-
leġiżlazzjonijiet differenti. L-informazzjoni 
miġbura biex jiġu vvalutati l-impatti 
ambjentali ta' pjanijiet, programmi u 
proġetti strateġiċi (eż. permezz ta’ 
Valutazzjonijiet tal-Impatt Ambjentali jew 
Valutazzjonijiet Strateġiċi tal-Impatt) 
għandha tkun iktar aċċessibbli għall-
pubbliku min-naħa tal-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Alternative version of joint amendments tabled by the Rapporteur

Emenda 395
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 69 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

69. Għad hemm diskrepanzi sinifikanti fl-
għarfien, uħud minnhom rilevanti għall-
għanijiet prijoritarji ta' dan il-programm. L-

69. Għad hemm diskrepanzi sinifikanti fl-
għarfien, uħud minnhom rilevanti għall-
għanijiet prijoritarji ta' dan il-programm. L-
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investiment f’aktar riċerka biex jiġu 
indirizzati dawn id-diskrepanzi huwa 
għalhekk essenzjali biex jiġi żgurat li l-
awtoritajiet pubbliċi u n-negozji jkollhom 
bażi soda li fuqha jittieħdu d-deċiżjonijiet
li jirriflettu bis-sħiħ l-benefiċċji u l-prezz 
soċjali, ekonomiku u ambjentali. Huma 
erba' d-diskrepanzi li jispikkaw:

investiment f’aktar riċerka biex jiġu 
indirizzati dawn id-diskrepanzi huwa 
għalhekk essenzjali biex jiġi żgurat li l-
awtoritajiet pubbliċi u n-negozji jkollhom 
għarfien tajjeb li jirrifletti bis-sħiħ il-
benefiċċji u l-prezz soċjali, ekonomiku u 
ambjentali. Huma erbgħa d-diskrepanzi li 
jispikkaw:

Or. en

Emenda 396
Marit Paulsen, Riikka Manner

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 69 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Riċerka avvanzata biex jiġu indirizzati d-
diskrepanzi fid-dejta u l-għarfien u għodod 
ta' mmudellar adegwati huma meħtieġa 
biex jiġu mifhuma aktar kwistjonijiet 
kumplessi marbuta mat-tibdil ambjentali, 
bħat-tibdil fil-klima u l-impatti tad-diżastri, 
l-implikazzjonijiet tat-telf tal-ispeċijiet 
għas-servizzi tal-ekosistemi, il-limiti 
ambjentali u punti ekoloġiċi kritiċi. Filwaqt 
li l-evidenza disponibbli tiġġustifika bis-
sħiħ azzjoni ta' prekawzjoni f'dawn l-
oqsma, aktar riċerka dwar il-limiti tal-
pjaneta, riskji sistemiċi u l-ħila tas-soċjetà 
tagħna li taffrontahom se tappoġġja l-
iżvilupp tal-aktar reazzjonijiet xierqa. Dan 
ikun jinkludi investiment fl-indirizzar ta' 
diskrepanzi fid-dejta u l-għarfien, fl-
immappjar u l-valutazzjoni tas-servizzi tal-
ekosistemi, fil-fehim tar-rwol tal-
bijodiversità meta jkunu msejsa fuqhom u 
kif dawn jadattaw għat-tibdil fil-klima.

– Riċerka avvanzata biex jiġu indirizzati d-
diskrepanzi fid-dejta u l-għarfien u għodod 
ta' mmudellar adegwati huma meħtieġa 
biex jiġu mifhuma aktar kwistjonijiet 
kumplessi marbuta mat-tibdil ambjentali, 
bħat-tibdil fil-klima u l-impatti tad-diżastri, 
it-trasformazzjoni tal-bijoskart taż-żoni 
urbani fi prodotti li jintużaw fl-
agrikoltura permezz ta’ tindif effiċjenti, l-
implikazzjonijiet tat-telf tal-ispeċijiet għas-
servizzi tal-ekosistemi, il-limiti ambjentali 
u punti ekoloġiċi kritiċi Filwaqt li l-
evidenza disponibbli tiġġustifika bis-sħiħ 
azzjoni ta' prekawzjoni f'dawn l-oqsma, 
aktar riċerka dwar il-limiti tal-pjaneta, 
riskji sistemiċi u l-ħila tas-soċjetà tagħna li 
taffrontahom se tappoġġja l-iżvilupp tal-
aktar reazzjonijiet xierqa. Dan ikun 
jinkludi investiment fl-indirizzar ta' 
diskrepanzi fid-dejta u l-għarfien, fl-
immappjar u l-valutazzjoni tas-servizzi tal-
ekosistemi, fil-fehim tar-rwol tal-
bijodiversità meta jkunu msejsa fuqhom u 
kif dawn jadattaw għat-tibdil fil-klima.

Or. en
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Emenda 397
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 69 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– It-tranżizzjoni għal ekonomija ekoloġika 
inklussiva tesiġi kunsiderazzjoni xierqa tal-
interazzjoni bejn fatturi soċjoekonomiċi u 
ambjentali. Titjib fil-fehim tagħna tax-
xejriet sostenibbli ta’ konsum u ta’
produzzjoni, ta' kif l-ispejjeż ta’ azzjoni 
jew nuqqas ta’ azzjoni jistgħu jitqiesu 
b'mod aktar preċiż, ta' kif il-bidliet fl-
imġiba tal-individwu u tas-soċjetà 
jikkontribwixxu għal eżiti ambjentali 
partikolari u ta' kif l-ambjent tal-Ewropa 
huwa affettwat minn megatendenzi globali 
- dan kollu jista' jgħin biex ikun hemm 
immirar aħjar tal-inizjattivi ta' politika 
favur titjib fl-effiċjenza tar-riżorsi u biex 
jittaffu l-pressjonijiet fuq l-ambjent.

– It-tranżizzjoni għal ekonomija ekoloġika 
inklussiva tesiġi kunsiderazzjoni xierqa tal-
interazzjoni bejn fatturi soċjoekonomiċi u 
ambjentali. Titjib fil-fehim tagħna tax-
xejriet sostenibbli ta’ konsum u ta’ 
produzzjoni, ta' kif il-kostijiet u l-
benefiċċji ta’ azzjoni jew nuqqas ta’ 
azzjoni jistgħu jitqiesu b'mod aktar preċiż, 
ta' kif il-bidliet fl-imġiba tal-individwu u 
tas-soċjetà jikkontribwixxu għal eżiti 
ambjentali partikolari u ta' kif l-ambjent 
tal-Ewropa huwa affettwat minn 
megatendenzi globali - dan kollu jista' 
jgħin biex ikun hemm immirar aħjar tal-
inizjattivi ta' politika favur titjib fl-
effiċjenza tar-riżorsi u biex jittaffu l-
pressjonijiet fuq l-ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aħna u ntejbu l-fehim tagħna dwar xejriet sostenibbli ta’ konsum u produzzjoni, għandna 
nqisu l-kostijiet u l-benefiċċji sew ta’ azzjoni u sew ta’ nuqqas ta’ azzjoni.

Emenda 398
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 69 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Għad hemm inċertezzi dwar l-
implikazzjonijiet għas-saħħa tal-bniedem u 
dawk ambjentali ta' sustanzi li jfixklu s-

– Filwaqt li għad hemm inċertezzi dwar l-
implikazzjonijiet sħaħ għas-saħħa tal-
bniedem u għall-ambjent ta' sustanzi li 
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sistema endokrinali, ta’ taħlitiet u sustanzi 
kimiċi fi prodotti u ta’ nanomaterjali. L-
indirizzar ta' dawn id-diskrepanzi jista' 
jħaffef it-teħid tad-deċiżjonijiet u 
jippermetti żvilupp aktar tal-acquis dwar 
is-sustanzi kimiċi sabiex ikunu mmirati
aħjar l-oqsma ta’ tħassib, filwaqt li jkun 
stimolat l-użu aktar sostenibbli ta' sustanzi 
kimiċi. Permezz ta' fehim imtejjeb tal-
fatturi ambjentali li jaffettwaw is-saħħa tal-
bniedem ikun possibbli li jittieħdu 
azzjonijiet ta' politika preventiva.

jfixklu s-sistema endokrinali, ta’ taħlitiet u 
sustanzi kimiċi fi prodotti u ta’ 
nanomaterjali, l-aktar riċerka reċenti 
tindika li s-sustanzi li jfixklu s-sistema 
endokrinali għandhom effetti ħżiena fuq 
is-saħħa, speċjalment rigward in-nisa tqal 
u l-iżvilupp tat-tfal. Dan jiġġustifika bis-
sħiħ azzjoni ta’ prekawzjoni. Barra minn 
hekk, hemm tħassib rigward l-
implikazzjonijiet potenzjali għas-saħħa u 
l-ambjent tal-effetti kombinati ta’ kimiċi 
fil-prodotti, tan-nanomaterjali u ta’ 
materjali avvanzati simili. L-
implimentazzjoni tal-għarfien eżistenti, 
flimkien ma’ sforz kontinwu biex jimtlew 
il-lakuni li għad hemm fl-għarfien, 
inkluż, inter alia, permezz tal-użu tal-
bijomonitoraġġ u tal-monitoraġġ
ambjentali, jistgħu jħaffu t-teħid tad-
deċiżjonijiet u jippermettu żvilupp 
ulterjuri tal-acquis dwar is-sustanzi kimiċi 
għal mira aħjar fuq l-oqsma ta’ tħassib, 
filwaqt li jistimolaw l-użu aktar sostenibbli 
ta' sustanzi kimiċi. Permezz ta' fehim 
imtejjeb tal-fatturi ambjentali u tal-livelli 
ta’ esponiment li jaffettwaw is-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent, ikun possibbli li 
jittieħdu azzjonijiet ta' politika preventiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif enfasizza r-rapport ta’ Å. Westlund adottat mill-Parlament Ewropew f’Marzu 2013, l-
għarfien xjentifiku rigward l-effetti ħżiena partikolarment minn sustanzi li jfixklu s-sistema 
endokrinali diġà huwa disponibbli u jirrikjedi azzjoni u l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ 
prekawzjoni. Barra minn hekk, l-għarfien rigward l-effetti kombinati tal-kimiċi, tan-
nanomaterjali u ta’ metrjali avvanzati simili oħra jeħtieġ li jkun inkluż fil-politika ambjentali, 
u jeħtieġ li l-lakuni tal-għarfien jiġu indirizzati sewwa.

Emenda 399
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 69 – inċiż 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Għad hemm inċertezzi dwar l-
implikazzjonijiet għas-saħħa tal-bniedem u 
dawk ambjentali ta' sustanzi li jfixklu s-
sistema endokrinali, ta’ taħlitiet u sustanzi 
kimiċi fi prodotti u ta’ nanomaterjali. L-
indirizzar ta' dawn id-diskrepanzi jista' 
jħaffef it-teħid tad-deċiżjonijiet u 
jippermetti żvilupp aktar tal-acquis dwar 
is-sustanzi kimiċi sabiex ikunu mmirati 
aħjar l-oqsma ta’ tħassib, filwaqt li jkun 
stimolat l-użu aktar sostenibbli ta' sustanzi 
kimiċi. Permezz ta' fehim imtejjeb tal-
fatturi ambjentali li jaffettwaw is-saħħa tal-
bniedem ikun possibbli li jittieħdu 
azzjonijiet ta' politika preventiva.

– Minkejja li dejjem aktar għarfien huwa 
disponibbli dwar l-effetti ħżiena mill-
kimiċi li jfixklu s-sistema endokrinali, 
speċjalment rigward l-iżvilupp tat-tfal, li 
jiġġustifika bis-sħiħ azzjoni ta’ 
prekawzjoni, għad hemm inċertezzi dwar l-
implikazzjonijiet sħaħ għas-saħħa tal-
bniedem u għall-ambjent ta' sustanzi li 
jfixklu s-sistema endokrinali, ta’ taħlitiet u 
sustanzi kimiċi fi prodotti u ta’ 
nanomaterjali. L-indirizzar ta' dawn id-
diskrepanzi jista' jħaffef it-teħid tad-
deċiżjonijiet u jippermetti żvilupp aktar tal-
acquis dwar is-sustanzi kimiċi sabiex ikunu 
mmirati aħjar l-oqsma ta’ tħassib, filwaqt li 
jkun stimolat l-użu aktar sostenibbli ta' 
sustanzi kimiċi. Permezz ta' fehim imtejjeb 
tal-fatturi ambjentali li jaffettwaw is-saħħa 
tal-bniedem ikun possibbli li jittieħdu 
azzjonijiet ta' politika preventiva.

Or. en

Emenda 400
Gaston Franco

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 69 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Għad hemm inċertezzi dwar l-
implikazzjonijiet għas-saħħa tal-bniedem u 
dawk ambjentali ta' sustanzi li jfixklu s-
sistema endokrinali, ta’ taħlitiet u sustanzi 
kimiċi fi prodotti u ta’ nanomaterjali. L-
indirizzar ta' dawn id-diskrepanzi jista' 
jħaffef it-teħid tad-deċiżjonijiet u 
jippermetti żvilupp aktar tal-acquis dwar 
is-sustanzi kimiċi sabiex ikunu mmirati 
aħjar l-oqsma ta’ tħassib, filwaqt li jkun 
stimolat l-użu aktar sostenibbli ta' sustanzi 
kimiċi. Permezz ta' fehim imtejjeb tal-

– Għad hemm inċertezzi dwar l-
implikazzjonijiet għas-saħħa tal-bniedem u 
dawk ambjentali ta' sustanzi li jfixklu s-
sistema endokrinali, ta’ taħlitiet u sustanzi 
kimiċi fi prodotti u ta’ nanomaterjali. L-
Istati Membri li mxew l-aktar ’il quddiem 
f’dan il-qasam huma mitluba jaqsmu l-
għarfien u l-esperjenza tagħhom ma’ 
sħabhom fl-UE, u fejn ikun f’loku, wara 
valutazzjoni tal-impatt, jistgħu 
jappoġġjaw l-introduzzjoni ta’ 
arranġamenti armonizzati tal-UE għat-



AM\931426MT.doc 67/70 PE508.028v01-00

MT

fatturi ambjentali li jaffettwaw is-saħħa tal-
bniedem ikun possibbli li jittieħdu 
azzjonijiet ta' politika preventiva.

tkabbir ta’ dak l-għarfien, b’mod 
partikolari fil-kamp tan-nanomaterjali. Il-
mili tal-lakuni li hemm, fuq il-bażi ta’ 
definizzjonijiet komuni u dejta xjentifiċi 
dwar il-perikli intrinsiċi ta' sustanzi 
speċifiċi, it-tħeġġiġ tar-riċerka u l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta' 
prekawzjoni, kull fejn dan ikun meħtieġ, 
kif ukoll tal-prinċipju tal-proporzjonalità,
jista' jiffaċilita it-teħid tad-deċiżjonijiet u 
jippermetti żvilupp aktar tal-acquis dwar 
is-sustanzi kimiċi sabiex ikunu mmirati 
aħjar l-oqsma ta’ tħassib, filwaqt li jkun 
stimolat l-użu aktar sostenibbli ta' sustanzi 
kimiċi. Permezz ta' fehim imtejjeb tal-
fatturi ambjentali li jaffettwaw is-saħħa tal-
bniedem ikun possibbli li jittieħdu 
azzjonijiet ta' politika preventiva.

Or. fr

Emenda 401
Anna Rosbach

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 69 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Għad hemm inċertezzi dwar l-
implikazzjonijiet għas-saħħa tal-bniedem u 
dawk ambjentali ta' sustanzi li jfixklu s-
sistema endokrinali, ta’ taħlitiet u sustanzi 
kimiċi fi prodotti u ta’ nanomaterjali. L-
indirizzar ta' dawn id-diskrepanzi jista' 
jħaffef it-teħid tad-deċiżjonijiet u 
jippermetti żvilupp aktar tal-acquis dwar 
is-sustanzi kimiċi sabiex ikunu mmirati 
aħjar l-oqsma ta’ tħassib, filwaqt li jkun 
stimolat l-użu aktar sostenibbli ta' sustanzi 
kimiċi. Permezz ta' fehim imtejjeb tal-
fatturi ambjentali li jaffettwaw is-saħħa tal-
bniedem ikun possibbli li jittieħdu 
azzjonijiet ta' politika preventiva.

– Għad hemm inċertezzi dwar l-
implikazzjonijiet għas-saħħa tal-bniedem u 
dawk ambjentali ta' sustanzi li jfixklu s-
sistema endokrinali, ta’ taħlitiet u sustanzi 
kimiċi fi prodotti u ta’ nanomaterjali. L-
indirizzar ta' dawn id-diskrepanzi jista' 
jħaffef it-teħid tad-deċiżjonijiet u 
jippermetti żvilupp aktar tal-acquis dwar 
is-sustanzi kimiċi sabiex ikunu mmirati 
aħjar l-oqsma ta’ tħassib, filwaqt li jkun 
stimolat l-użu aktar sostenibbli ta' sustanzi 
kimiċi. Permezz ta' fehim imtejjeb tal-
fatturi ambjentali li jaffettwaw is-saħħa tal-
bniedem ikun possibbli li jittieħdu 
azzjonijiet ta' politika preventiva. Dan 
għandu jsir kemm jista’ jkun bl-użu ta’ 
metodi alternattivi ta’ ttestjar, bil-għan li 
l-għadd ta’ annimali li jintużaw jitnaqqas.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni nieqsa mill-preċiżjoni f’dak li jirrigwarda l-ħtieġa li jitnaqqas l-
għadd ta’ annimali li jintużaw għall-ittestjar tal-kimiċi.

Emenda 402
Giancarlo Scottà

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 69 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– L-iżgurar li s-setturi kollha 
jikkontribwixxu għall-isforzi biex jiġi 
miġġieled it-tibdil fil-klima jesiġi ħarsa 
ġenerali ċara tal-kejl, tal-monitoraġġ u tal-
ġbir tad-dejta tal-GHG, li bħalissa mhijiex 
kompluta għal setturi ewlenin, bħall-
agrikoltura.

– L-iżgurar li s-setturi kollha 
jikkontribwixxu għall-isforzi ta’ 
adattament għat-tibdil fil-klima jesiġi 
ħarsa ġenerali ċara tal-kejl, tal-monitoraġġ 
u tal-ġbir tad-dejta tal-GHG.

Or. it

Emenda 403
Ewald Stadler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 69 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– L-iżgurar li s-setturi kollha 
jikkontribwixxu għall-isforzi biex jiġi 
miġġieled it-tibdil fil-klima jesiġi ħarsa 
ġenerali ċara tal-kejl, tal-monitoraġġ u tal-
ġbir tad-dejta tal-GHG, li bħalissa mhijiex 
kompluta għal setturi ewlenin, bħall-
agrikoltura.

– L-iżgurar li s-setturi kollha 
jikkontribwixxu għall-isforzi biex jiġi 
miġġieled it-tibdil fil-klima jesiġi ħarsa 
ġenerali ċara tal-kejl, tal-monitoraġġ u tal-
ġbir tad-dejta tal-GHG.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-agrikoltrua bħala s-settur il-waħdieni fejn il-ġbir tad-dejta jingħad li 
mhuwiex komplut ma tagħtix stampa realistika. Il-metodi li jintużaw attwalment għall-
kontabilità tal-GHG juru li l-agrikoltura naqqset l-emissjonijiet ta’ GHG madwar l-Ewropa 
kollha. 

Emenda 404
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

70. Kwistjonijiet ġodda u emerġenti li 
jirriżultaw minn żviluppi teknoloġiċi aktar 
mgħaġġla minn dawk tal-politika, bħan-
nanomaterjali, sorsi mhux konvenzjonali 
tal-enerġija, il-qbid u l-ħżin tal-karbonju u 
l-mewġ elettromanjetiku, joħolqu sfidi 
għall-ġestjoni tar-riskju u jistgħu jagħtu lok 
għal interessi, ħtiġijiet u aspettattivi 
kunfliġġenti. Dan imbagħad jista' jwassal 
għal tħassib pubbliku akbar u ostilità lejn 
teknoloġiji ġodda. Għalhekk teżisti l-ħtieġa 
li jiġi żgurat dibattitu tas-soċjetà, espliċitu 
u usa' dwar ir-riskji ambjentali u l-
kompromessi possibbli li aħna lesti li 
naċċettaw fid-dawl ta' informazzjoni li ġieli 
ma tkunx kompluta jew tkun inċerta, dwar 
riskji emerġenti u kif dawn għandhom jiġu 
indirizzati. Approċċ sistematiku għall-
ġestjoni tar-riskju ambjentali se jtejjeb il-
ħila tal-UE li tiddentifika u taġixxi fuq l-
iżviluppi teknoloġiċi f'waqthom, filwaqt li 
sserraħ ras il-pubbliku.

70. Kwistjonijiet ġodda u emerġenti li 
jirriżultaw minn żviluppi teknoloġiċi aktar 
mgħaġġla minn dawk tal-politika, bħan-
nanomaterjali u materjali avvanzati simili, 
sorsi mhux konvenzjonali tal-enerġija, il-
qbid u l-ħżin tal-karbonju u l-mewġ 
elettromanjetiku, joħolqu sfidi għall-
ġestjoni tar-riskju u jistgħu jagħtu lok għal 
interessi, ħtiġijiet u aspettattivi 
kunfliġġenti. Dan imbagħad jista' jwassal 
għal tħassib pubbliku akbar u ostilità lejn 
teknoloġiji ġodda. Għalhekk teżisti l-ħtieġa 
li jiġi żgurat dibattitu tas-soċjetà, espliċitu 
u usa' dwar ir-riskji ambjentali u l-
kompromessi possibbli li aħna lesti li 
naċċettaw fid-dawl ta' informazzjoni li ġieli 
ma tkunx kompluta jew tkun inċerta, dwar 
riskji emerġenti u kif dawn għandhom jiġu 
indirizzati. Approċċ sistematiku għall-
ġestjoni tar-riskju ambjentali se jtejjeb il-
ħila tal-UE li tiddentifika u taġixxi fuq l-
iżviluppi teknoloġiċi f'waqthom, filwaqt li 
sserraħ ras il-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sustanzi u materjali mhux magħrufa aktarx li jiġu introdotti fil-ġejjieni, u għalhekk huwa 
importanti li niżguraw li dawn il-materjali u sustanzi jkunu jistgħu jiġu indirizzati b’mod li 
jixbah dak applikabbli għan-nanomaterjali, fost l-oħrajn.
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