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Emenda 62
Struan Stevenson

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Jinħtieġ li tkun emendata d-Direttiva 
2011/92/UE biex tissaħħaħ il-kwalità tal-
proċedura ta’ stima ambjentali, jiġu 
razzjonalizzati d-diversi stadji tal-
proċedura u jiżdiedu l-koerenza u s-
sinerġiji ma’ leġiżlazzjoni u politiki oħra 
tal-Unjoni, kif ukoll ma’ strateġiji u politiki 
żviluppati mill-Istati Membri f’oqsma ta’
kompetenza nazzjonali.

(3) Jinħtieġ li tkun emendata d-Direttiva 
2011/92/UE biex tissaħħaħ il-kwalità tal-
proċedura ta’ stima ambjentali, jiġu 
razzjonalizzati d-diversi stadji tal-
proċedura, tiġi allinjata l-proċedura mal-
prinċipji ta’ regolamentazzjoni intelliġenti
u jiżdiedu l-koerenza u s-sinerġiji ma’
leġiżlazzjoni u politiki oħra tal-Unjoni, kif 
ukoll ma’ strateġiji u politiki żviluppati 
mill-Istati Membri f’oqsma ta’ kompetenza 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji ta’ regolamentazzjoni intelliġenti għandhom jiġu inkorporati fir-reviżjonijiet tad-
Direttiva dwar l-VIA sabiex jiġu minimizzati l-piżijiet regolatorji mhux meħtieġa, 
partikolarment fuq l-SMEs.

Emenda 63
Christa Klaß

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Jinħtieġ li tkun emendata d-Direttiva 
2011/92/UE biex tissaħħaħ il-kwalità tal-
proċedura ta’ stima ambjentali, jiġu 
razzjonalizzati d-diversi stadji tal-
proċedura u jiżdiedu l-koerenza u s-
sinerġiji ma’ leġiżlazzjoni u politiki oħra 
tal-Unjoni, kif ukoll ma’ strateġiji u politiki 

(3) Jinħtieġ li tkun emendata d-Direttiva 
2011/92/UE biex tissaħħaħ il-kwalità tal-
proċedura ta’ stima ambjentali, jiġu 
razzjonalizzati d-diversi stadji tal-
proċedura u jiżdiedu l-koerenza u s-
sinerġiji ma’ leġiżlazzjoni u politiki oħra 
tal-Unjoni, kif ukoll ma’ strateġiji u politiki 
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żviluppati mill-Istati Membri f’oqsma ta’
kompetenza nazzjonali.

żviluppati mill-Istati Membri f’oqsma ta’
kompetenza nazzjonali. F’bosta każijiet il-
proċeduri amministrattivi saru kumplikati 
u estiżi wisq, tant li jikkawżaw dewmien u 
joħolqu riskji addizzjonali għall-
protezzjoni tal-ambjent. F’dan ir-rigward, 
is-simplifikazzjoni u l-armonizzazzjoni tal-
proċeduri għandhom ikunu waħda mill-
objettivi tad-Direttiva 2011/92/UE. 
Għandha titqies il-konvenjenza li jinħoloq 
punt ta’ kuntatt waħdieni bil-għan li 
jippermetti stima koordinata jew 
proċeduri konġunti meta jkunu meħtieġa 
bosta VIA, pereżempju f’każijiet ta’
proġetti transkonfinali, kif ukoll biex jiġu 
definiti kriterji aktar speċifiċi għal 
valutazzjonijiet obbligatorji.

Or. en

Emenda 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Jinħtieġ li tkun emendata d-Direttiva 
2011/92/UE biex tissaħħaħ il-kwalità tal-
proċedura ta’ stima ambjentali, jiġu 
razzjonalizzati d-diversi stadji tal-
proċedura u jiżdiedu l-koerenza u s-
sinerġiji ma’ leġiżlazzjoni u politiki oħra 
tal-Unjoni, kif ukoll ma’ strateġiji u politiki 
żviluppati mill-Istati Membri f’oqsma ta’
kompetenza nazzjonali.

(3) Jinħtieġ li tkun emendata d-Direttiva 
2011/92/UE biex tissaħħaħ il-kwalità tal-
proċedura ta’ stima ambjentali, jiġu 
razzjonalizzati d-diversi stadji tal-
proċedura u jiżdiedu l-koerenza u s-
sinerġiji ma’ leġiżlazzjoni u politiki oħra 
tal-Unjoni, kif ukoll ma’ strateġiji u politiki 
żviluppati mill-Istati Membri f’oqsma ta’
kompetenza nazzjonali. F’bosta każijiet, il-
proċeduri amministrattivi saru kumplikati 
u estiżi wisq, tant li jikkawżaw dewmien u 
joħolqu riskji addizzjonali għall-
protezzjoni tal-ambjent. F’dan ir-rigward, 
is-simplifikazzjoni tal-proċeduri għandha 
tkun waħda mill-objettivi tad-Direttiva 
2011/92/UE. Għandha titqies il-
konvenjenza li jinħoloq punt ta’ kuntatt 
waħdieni bil-għan li jippermetti stima 
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koordinata jew proċeduri konġunti meta 
jkunu meħtieġa bosta VIA, pereżempju 
f’każijiet ta’ proġetti transkonfinali, kif 
ukoll biex jiġu definiti kriterji aktar 
speċifiċi għal valutazzjonijiet obbligatorji.

Or. en

Emenda 65
Sandrine Bélier

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Sabiex tiġi ggarantita l-applikazzjoni 
armonizzata u l-protezzjoni ugwali tal-
ambjent fl-Unjoni, il-Kummissjoni 
għandha, fir-rwol tagħha bħala l-
gwardjan tat-Trattati, tiżgura konformità 
kwalitattiva kif ukoll proċedurali mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2011/92/UE, 
inklużi dawk dwar il-konsultazzjoni u l-
parteċipazzjoni pubblika.

Or. en

Emenda 66
Christa Klaß

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) F’każ ta’ proġetti li possibilment 
għandhom impatt ambjentali 
transkonfinali, l-Istati Membri involuti 
joffru punt ta’ kuntatt b’rappreżentanza 
komuni u ugwali, li jkun responsabbli 
għall-passi kollha tal-proċedura. Għall-
approvazzjoni finali tal-proġett hija 
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meħtieġa l-approvazzjoni tal-Istati 
Membri kollha kkonċernati.

Or. de

Emenda 67
Christa Klaß

Proposta għal direttiva
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Id-Direttiva riveduta 2011/92/UE 
barra dan għandha tiżgura, li l-
protezzjoni tal-ambjent tkun imtejba, li 
tiżdied l-effiċjenza tar-riżorsi u li jkun 
appoġġjat tkabbir sostenibbli fl-Ewropa. 
Għal dan il-għan huwa meħtieġ, li l-
proċeduri previsti jiġu ffaċilitati u 
armonizzati.

Or. de

Emenda 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Matul l-aħħar għaxar snin, il-
kwistjonijiet ambjentali, bħall-effiċjenza 
fir-riżorsi, il-bijodiversità, it-tibdil fil-
klima, u r-riskju ta’ diżastri, saru aktar 
importanti fit-tfassil tal-politika u għalhekk 
għandhom ikunu wkoll elementi kritiċi fi 
proċessi ta’ stima u tat-teħid tad-
deċiżjonijiet, speċjalment għal proġetti ta’
infrastruttura.

(4) Matul l-aħħar għaxar snin, il-
kwistjonijiet ambjentali, bħall-effiċjenza 
fir-riżorsi, il-bijodiversità, it-tibdil fil-
klima, u r-riskju ta’ diżastri, saru aktar 
importanti fit-tfassil tal-politika u għalhekk 
għandhom ikunu wkoll elementi kritiċi fi 
proċessi ta’ stima u tat-teħid tad-
deċiżjonijiet, speċjalment għal proġetti ta’
infrastruttura. Il-Kummissjoni għandha 
tipproponi lista ta’ kriterji u 
indikazzjonijiet inkluż l-impatt viżiv bil-
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għan li jkun hemm  implimentazzjoni 
aħjar tad-Direttiva 2011/92/UE fir-
rigward tal-konservazzjoni tal-wirt storiku 
u dak kulturali, peress li attwalment 
m’hemm l-ebda linji gwida f’dak ir-
rigward.

Or. en

Emenda 69
Christa Klaß

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Matul l-aħħar għaxar snin, il-
kwistjonijiet ambjentali, bħall-effiċjenza 
fir-riżorsi, il-bijodiversità, it-tibdil fil-
klima, u r-riskju ta’ diżastri, saru aktar 
importanti fit-tfassil tal-politika u għalhekk 
għandhom ikunu wkoll elementi kritiċi fi 
proċessi ta’ stima u tat-teħid tad-
deċiżjonijiet, speċjalment għal proġetti ta’
infrastruttura.

(4) Matul l-aħħar għaxar snin, il-
kwistjonijiet ambjentali, bħall-effiċjenza 
fir-riżorsi, il-bijodiversità, it-tibdil fil-
klima, u r-riskju ta’ diżastri, saru aktar 
importanti fit-tfassil tal-politika u għalhekk 
għandhom ikunu wkoll elementi kritiċi fi 
proċessi ta’ stima u tat-teħid tad-
deċiżjonijiet, speċjalment għal proġetti ta’
infrastruttura. Il-Kummissjoni għandha 
tipproponi lista ta’ kriterji u 
indikazzjonijiet inkluż l-impatt viżiv bil-
għan li jkun hemm  implimentazzjoni 
aħjar tad-Direttiva 2011/92/UE fir-
rigward tal-konservazzjoni tal-wirt storiku 
u dak kulturali, peress li attwalment 
m’hemm l-ebda linji gwida f’dak ir-
rigward.

Or. en

Emenda 70
Christa Klaß

Proposta għal direttiva
Premessa 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Istrateġija Tematika dwar il-Ħamrija 
u l-Pjan Direzzjonali għal Ewropa 
Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi jisħqu fuq l-
importanza tal-użu sostenibbli tal-ħamrija 
u l-ħtieġa li tiġi indirizatta żieda 
insostenibbli taż-żoni abitati maż-żmien
(it-teħid tal-art). Barra minn hekk, id-
dokument finali tal-Konferenza tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li saret f’Rio de Janeiro bejn l-
20 u t-22 ta’ Ġunju 2012 jirrikonoxxi s-
sinifikat ekonomiku u soċjali ta’ ġestjoni 
tajba tal-art, inkluża l-ħamrija, u l-ħtieġa 
għal azzjoni urġenti biex tiġi invertita d-
degradazzjoni tal-art. Proġetti pubbliċi u 
privati għandhom għalhekk iqisu u 
jillimitaw l-impatt tagħhom fuq l-art, 
partikolarment it-teħid tal-art, u l-ħamrija, 
inkluż fuq il-materja organika, l-erożjoni, 
il-kompattazzjoni u l-impermeabilità, anke 
permezz ta’ pjanijiet għall-użu tal-art u 
politiki fil-livelli nazzjonali, reġjonali u 
lokali xierqa .

(6) L-Istrateġija Tematika dwar il-Ħamrija 
u l-Pjan Direzzjonali għal Ewropa 
Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi jisħqu fuq l-
importanza tal-użu sostenibbli tal-ħamrija 
u l-ħtieġa li tiġi indirizatta żieda 
insostenibbli taż-żoni abitati maż-żmien
(it-teħid tal-art). Barra minn hekk, id-
dokument finali tal-Konferenza tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li saret f’Rio de Janeiro bejn l-
20 u t-22 ta’ Ġunju 2012 jirrikonoxxi s-
sinifikat ekonomiku u soċjali ta’ ġestjoni 
tajba tal-art, inkluża l-ħamrija, u l-ħtieġa 
għal azzjoni urġenti biex tiġi invertita d-
degradazzjoni tal-art. Proġetti pubbliċi u 
privati għandhom għalhekk iqisu u 
jillimitaw l-impatt tagħhom fuq l-art, 
partikolarment it-teħid tal-art u t-telf ta’ art 
ikkultivata għall-produzzjoni ta’ ikel  u 
għalf u riżorsi rinnovabbli, u l-ħamrija, 
inkluż fuq il-materja organika, l-erożjoni, 
il-kompattazzjoni u l-impermeabilità, anke 
permezz ta’ pjanijiet għall-użu tal-art u 
politiki fil-livelli nazzjonali, reġjonali u 
lokali xierqa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bil-proposta tal-Kummissjoni tal-UE għall-ewwel darba, fil-qafas ta’ stima tal-impatt fuq l-
ambjent  se jiġu eżaminati l-effetti ta’ proġett fuq l-art. L-art għall-protezzjoni madankollu ma 
għandhiex tkun illimitata biss għall-aspett ambjentali purament kwalitattiv tal-fertilità tal-
ħamrija, iżda għandha tkun estiża wkoll għall-preservazzjoni ta’ artijiet ikkultivati għall-
produzzjoni f’termini kwantitattivi.

Emenda 71
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-protezzjoni u l-promozzjoni tal-wirt 
kulturali u l-pajsaġġi, li huma parti 
integrali mid-diversità kulturali li l-Unjoni 
hija impenjata li tirrispetta u tippromwovi 
skont l-Artikolu 167(4) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jistgħu 
jibnu b’mod utli fuq definizzjonijiet u 
prinċipji żviluppati f’Konvenzjonijiet 
rilevanti tal-Kunsill tal-Ewropa, b’mod 
partikolari l-Konvenzjoni dwar il-
Protezzjoni tal-Wirt Arkitettoniku tal-
Ewropa, il-Konvenzjoni Ewropea dwar il-
Pajsaġġi u l-Konvenzjoni Qafas dwar il-
Valur tal-Wirt Kulturali għas-Soċjetà.

(11) Il-protezzjoni u l-promozzjoni tal-wirt 
kulturali u l-pajsaġġi, li huma parti 
integrali mid-diversità kulturali li l-Unjoni 
hija impenjata li tirrispetta u tippromwovi 
skont l-Artikolu 167(4) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jistgħu 
jibnu b’mod utli fuq definizzjonijiet u 
prinċipji żviluppati f’Konvenzjonijiet 
rilevanti tal-Kunsill tal-Ewropa, b’mod 
partikolari l-Konvenzjoni dwar il-
Protezzjoni tal-Wirt Arkitettoniku tal-
Ewropa, il-Konvenzjoni Ewropea dwar il-
Pajsaġġi, il-Konvenzjoni Qafas dwar il-
Valur tal-Wirt Kulturali għas-Soċjetà u r-
Rakkomandazzjoni Internazzjonali dwar 
il-Ħarsien u r-Rwol Kontemporanju taż-
Żoni Storiċi adottata mill-UNESCO 
f’Najrobi fl-1976.

Or. en

Emenda 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-impatt viżwali huwa kriterju 
essenzjali fil-valutazzjoni tal-impatt 
ambjentali għall-konservazzjoni tal-wirt 
storiku u kulturali, għall-pajsaġġi 
naturali u għall-ibliet; dan għandu jkun 
element li għandu jintuża fl-
evalwazzjonijiet.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-impatt viżwali diġà jeżisti fil-leġiżlazzjonijiet tal-Istati Membri bħal Franza, l-Italja jew ir-
Renju Unit
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Emenda 73
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fl-applikazzjoni tad-
Direttiva 2011/92/UE, jinħtieġ li jiġi żgurat
ambjent kummerċjali kompetittiv, 
speċjalment għall-impriżi żgħar u medji, 
sabiex jiġġeneraw tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, skont l-objettivi 
stabbiliti fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni bit-titolu ‘Ewropa 2020 -
Strateġija għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv’.

(12) Fl-applikazzjoni tad-
Direttiva 2011/92/UE, jinħtieġ li jiġi żgurat 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
skont l-objettivi stabbiliti fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu
‘Ewropa 2020 - Strateġija għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv’.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Simplifikazzjoni tal-paragrafu. Li tiġi żgurata l-kompetittività tal-impriżi u tal-impriżi żgħar u 
medji hija dejjem pożittiva iżda qatt ma tista’ tkun qabel il-garanziji ambjentali li għandu 
jwettaq proġett.

Emenda 74
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fl-applikazzjoni tad-
Direttiva 2011/92/UE, jinħtieġ li jiġi żgurat 
ambjent kummerċjali kompetittiv, 
speċjalment għall-impriżi żgħar u medji, 
sabiex jiġġeneraw tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, skont l-objettivi 
stabbiliti fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni bit-titolu ‘Ewropa 2020 -
Strateġija għal tkabbir intelliġenti, 

(12) Fl-applikazzjoni tad-
Direttiva 2011/92/UE, jinħtieġ li jiġi żgurat 
ambjent kummerċjali kompetittiv, 
speċjalment għall-impriżi żgħar u medji, 
sabiex jiġġeneraw tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, skont l-objettivi 
stabbiliti fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni bit-titolu ‘Ewropa 2020 -
Strateġija għal tkabbir intelliġenti, 
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sostenibbli u inklużiv’. sostenibbli u inklużiv’19 u fil-
Komunikazzjoni tal-Politika Industrijali 
riċentement aġġornata “Industrija 
Ewropea aktar b’saħħitha għat-Tkabbir u 
l-Irkupru Ekonomiku” (COM(2012)582).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE teħtieġ li tisfrutta l-potenzjal sħiħ tal-istrumenti politiċi eżistenti kollha tagħha fil-
qasam tal-politika ambjentali u industrijali u li jkollha approċċ integrat sabiex jintlaħqu l-
objettivi tal-politika industrijali tal-UE. Il-Valutazzjonijiet tal-Impatt Ambjentali (VIA) huma 
pass ewlieni billi jippermettu li ċerti proġetti industrijali jiġu fil-fatt implimentati u 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp u t-tkabbir ekonomiku tal-UE.

Emenda 75
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-awtorizzazzjoni għandha tingħata 
biss għal proġetti pubbliċi u privati li 
x’aktarx ikollhom effetti sinifikanti fuq l-
ambjent wara li tkun twettqet stima tal-
effetti sinifikanti li tali proġetti x’aktarx 
ikollhom fuq l-ambjent. Dik l-istima 
għandha titwettaq abbażi tal-
informazzjoni rilevanti pprovduta mill-
iżviluppatur u għandha, fejn meħtieġ, tiġi 
ssupplementata mill-awtoritajiet u l-
membri tal-pubbliku li x’aktarx se jkun 
affettwat mill-proġett.  L-istima għandha 
titwettaq minn esperti indipendenti, 
akkreditati u teknikament kompetenti, li l-
iżviluppatur għandu jikkontribwixxi 
għall-ħlas tagħhom ukoll.

Or. lt
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Emenda 76
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Åsa Westlund, 
Nessa Childers, Vittorio Prodi, Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Bil-għan li jissaħħu l-aċċess 
pubbliku u t-trasparenza, f’kull Stat 
Membru għandu jkun hemm disponibbli 
portal ċentrali li elettronikament jipprovdi 
informazzjoni ambjentali fil-ħin fir-
rigward tal-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Sabiex jitnaqqas il-piż 
amministrattiv, jiġi ssimplifikat il-proċess 
tat-teħid tad-deċiżjonijiet u jnaqqas l-
ispejjeż tal-proġetti, għandhom jittieħdu l-
passi meħtieġa għall-istandardizzazzjoni 
tal-kriterji li għandhom jiġu segwiti kif 
meħtieġ mir-Regolament 1025/2012 (UE) 
dwar l-istandardizzazzjoni Ewropea1. L-
għan huwa li tiġi appoġġjata l-
implimentazzjoni tal-aħjar tekniki 
disponibbli (BAT), tittejjeb il-
kompetittività u jiġu evitati 
interpretazzjonijiet differenti min-norma.
_______________
1 ĠU L 316 ta’ 14.11.2012, p.12.

Or. es
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Emenda 78
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Dejjem bil-għan ta’ aktar 
simplifikazzjoni u faċilitazzjoni tal-ħidma 
tal-awtoritajiet kompetenti, għandhom 
jiġu żviluppati kriterji ta’ gwida filwaqt li 
jittieħed kont tal-karatterstiċi tas-setturi 
varji ta’ attività ekonomika jew 
industrijali. Din il-miżura għandha tkun 
iggwidata mill-istruzzjonijiet tal-Artikolu 
6 għall-applikazzjoni tad-Direttiva 
92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-
ħabitat naturali u tal-flora u l-fawna 
selvaġġa1.
_______________
1 ĠU L 206 ta’ 22.07.1992, p.7.

Or. es

Emenda 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Premessa 12c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12c) Biex tkun imħarsa u titwettaq l-
aħjar konservazzjoni possibbli tal-wirt 
storiku u kulturali, għandhom jiġu 
żviluppati kriterji ta’ gwida mill-
Kummissjoni u/jew l-Istati Membri li 
għandhom jiġu segwiti.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

F’ħafna okkażjonijiet l-awtoritajiet ma jkunux ċerti liema kriterji għandhom japplikaw jew 
jevalwaw għall-konservazzjoni tal-wirt storiku jew kulturali. Din il-miżura tipprovdi iktar 
ċertezza.

Emenda 80
Sandrine Bélier

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza wriet li f’każijiet ta’
emerġenza ċivili, konformità mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2011/92/UE 
jista’ jkollha effetti negattivi, u għalhekk 
għandu jsir provvediment sabiex l-Istati 
Membri jkunu awtorizzati li ma japplikawx 
din id-Direttiva f’każijiet xierqa.

(13) L-esperjenza wriet li f’każijiet ta’
emerġenza ċivili, konformità mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2011/92/UE 
jista’ jkollha effetti negattivi, u għalhekk 
għandu jsir provvediment sabiex l-Istati 
Membri jkunu awtorizzati li ma japplikawx 
din id-Direttiva, b’mod eċċezzjonali, għal 
proġetti li bħala l-għan esklużiv tagħhom 
għandhom ir-reazzjoni għall-emerġenzi 
ċivili, soġġett għal informazzjoni xierqa
pprovduta lill-Kummissjoni u l-pubbliku 
kkonċernat.

Or. en

Emenda 81
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza wriet li f’każijiet ta’
emerġenza ċivili, konformità mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2011/92/UE 
jista’ jkollha effetti negattivi, u għalhekk 
għandu jsir provvediment sabiex l-Istati 
Membri jkunu awtorizzati li ma japplikawx 

(13) L-esperjenza wriet li f’każijiet ta’
emerġenza ċivili, konformità mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2011/92/UE 
jista’ jkollha effetti negattivi, u għalhekk 
għandu jsir provvediment sabiex l-Istati 
Membri jkunu awtorizzati li ma japplikawx 
din id-Direttiva f’dawn il-każijiet 
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din id-Direttiva f’każijiet xierqa. eċċezzjonali wara li jkun ġie kkonsultat il-
pubbliku kkonċernat.

Or. en

Emenda 82
Christa Klaß

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-esperjenza wriet li f’każijiet ta’
emerġenza ċivili, konformità mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2011/92/UE 
jista’ jkollha effetti negattivi, u għalhekk 
għandu jsir provvediment sabiex l-Istati 
Membri jkunu awtorizzati li ma japplikawx 
din id-Direttiva f’każijiet xierqa.

(13) L-esperjenza wriet li f’każijiet ta’
emerġenza ċivili, konformità mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2011/92/UE 
jista’ jkollha effetti negattivi, u għalhekk 
għandu jsir provvediment sabiex l-Istati 
Membri jkunu awtorizzati li ma japplikawx 
din id-Direttiva f’każijiet xierqa. F’dan ir-
rigward, id-Direttiva għandha tqis id-
dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni Espoo, li, 
f’każijiet ta’ proġetti transkonfinali, 
tobbliga l-Istati parteċipanti biex 
jinnotifikaw u jikkonsultaw ma’ xulxin. 
Fi proġetti transkonfinali bħal dawn, il-
Kummissjoni għandu jkollha, fejn u meta 
xieraq u possibbli, rwol aktar proattiv u 
faċilitatorju.

Or. en

Emenda 83
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Fl-istima tal-impatt ambjentali tal-
proġetti għandha tiġi kkunsidrata l-
proporzjonalità. Ir-rekwiżiti li se jkunu 
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mitluba fl-istima tal-impatt ambjentali ta’
proġett għandhom ikunu proporzjonati 
mad-daqs u l-istadju tiegħu.

Or. en

Emenda 84
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-Artikolu 1(4) tad-Direttiva 
2011/92/UE, li jistabbilixxi li d-Direttiva 
ma tapplikax għal proġetti adottati b’att 
speċifiku ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali, 
jipprovdi għal deroga miftuħa b’garanziji 
proċedurali limitati u jkun jista’ jevita 
b’mod sostanzjali l-implimentazzjoni tad-
Direttiva.

Or. en

Emenda 85
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Biex jiġu evitati sforzi u spejjeż bla 
bżonn, il-proġetti tal-Anness II għandhom 
jissttomettu abbozz ta’ intenzjonijiet li qatt 
m’għandu jeċċedi t-30 paġna bil-
karatteristiċi tal-proġett u l-informazzjoni 
dwar il-post tal-proġett biex jgħaddu mill-
iskrinjar, li ser jikkonsisti fl-ewwel 
valutazzjoni dwar il-vijabbiltà tal-proġett. 
Dan l-iskrinjar għandu jkun pubbliku u 
jirrispondi għall-fatturi tal-Artikolu 3. 
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Għandhom jintwerew l-effetti diretti u 
indiretti sinifikanti tal-proġett.

Or. es

Emenda 86
João Ferreira

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
ikunu meħtieġa li jiddeterminaw l-ambitu u 
l-livell ta’ dettall tal-informazzjoni 
ambjentali li għandha tiġi sottomessa fl-
għamla ta’ rapport ambjentali (definizzjoni 
tal-ambitu). Sabiex titjieb il-kwalità tal-
istima u jiġi razzjonalizzat il-proċess tat-
teħid tad-deċiżjonijiet, huwa importanti li 
jiġu speċifikati fil-livell tal-Unjoni l-
kategoriji ta’ informazzjoni li l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jagħmlu dik id-
determinazzjoni.

(17) L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
ikunu meħtieġa li jiddeterminaw l-ambitu u 
l-livell ta’ dettall tal-informazzjoni 
ambjentali li għandha tiġi ttrattata fl-
għamla ta’ stima tal-impatt ambjentali
(definizzjoni tal-ambitu). Sabiex titjieb il-
kwalità tal-istima u jiġi razzjonalizzat il-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, huwa 
importanti li jiġu speċifikati fil-livell tal-
Unjoni l-kategoriji ta’ informazzjoni li
fuqhom l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jagħmlu dik id-determinazzjoni.

Or. pt

Emenda 87
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
ikunu meħtieġa li jiddeterminaw l-ambitu u 
l-livell ta’ dettall tal-informazzjoni 
ambjentali li għandha tiġi sottomessa fl-
għamla ta’ rapport ambjentali (definizzjoni 
tal-ambitu). Sabiex titjieb il-kwalità tal-
istima u jiġi razzjonalizzat il-proċess tat-

(17) L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
ikunu meħtieġa li jiddeterminaw l-ambitu u 
l-livell ta’ dettall tal-informazzjoni 
ambjentali li għandha tiġi sottomessa fl-
għamla ta’ rapport ambjentali (definizzjoni 
tal-ambitu). Sabiex titjieb il-kwalità tal-
istima, is-simplifikazzjoni tal-proċeduri u 
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teħid tad-deċiżjonijiet, huwa importanti li 
jiġu speċifikati fil-livell tal-Unjoni l-
kategoriji ta’ informazzjoni li l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jagħmlu dik id-
determinazzjoni.

jiġi razzjonalizzat il-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet, huwa importanti li jiġu 
speċifikati fil-livell tal-Unjoni l-kategoriji 
ta’ informazzjoni li fuqhom l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jagħmlu dik id-
determinazzjoni.

Or. en

Emenda 88
Sophie Auconie

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Ir-rapport ambjentali ta’ proġett li 
għandu jiġi pprovvdut mill-iżviluppatur 
għandu jinkludi stima ta’ alternattivi 
raġonevoli rilevanti għall-proġett propost, 
inkluża l-evoluzzjoni probabbli tal-istat 
eżistenti tal-ambjent mingħajr l-
implimentazzjoni tal-proġett (xenarju 
bażi), bħala mezz biex tittejjeb il-kwalità 
tal-proċess ta’ stima u biex jippermetti l-
integrazzjoni ta’ konsiderazzjonijiet 
ambjentali fi stadju bikri tat-tfassil tal-
proġett.

(18) Ir-rapport ambjentali ta’ proġett li 
għandu jiġi pprovdut mill-iżviluppatur 
għandu jinkludi stima ta’ alternattivi 
raġonevoli rilevanti għall-proġett propost.

Or. fr

Emenda 89
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Ir-rapport ambjentali ta’ proġett li 
għandu jiġi pprovvdut mill-iżviluppatur 
għandu jinkludi stima ta’ alternattivi 

(18) Ir-rapport ambjentali ta’ proġett li 
għandu jiġi pprovdut mill-iżviluppatur 
għandu jinkludi stima ta’ alternattivi 



AM\936759MT.doc 19/77 PE510.827v01-00

MT

raġonevoli rilevanti għall-proġett propost, 
inkluża l-evoluzzjoni probabbli tal-istat 
eżistenti tal-ambjent mingħajr l-
implimentazzjoni tal-proġett (xenarju 
bażi), bħala mezz biex tittejjeb il-kwalità 
tal-proċess ta’ stima u biex jippermetti l-
integrazzjoni ta’ konsiderazzjonijiet 
ambjentali fi stadju bikri tat-tfassil tal-
proġett.

raġonevoli rilevanti għall-proġett propost 
bħala mezz biex tittejjeb il-kwalità tal-
proċess ta’ stima u biex jippermetti l-
integrazzjoni ta’ konsiderazzjonijiet 
ambjentali fi stadju bikri tat-tfassil tal-
proġett.

Or. en

Emenda 90
João Ferreira

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Ir-rapport ambjentali ta’ proġett li
għandu jiġi pprovvdut mill-iżviluppatur
għandu jinkludi stima ta’ alternattivi 
raġonevoli rilevanti għall-proġett propost, 
inkluża l-evoluzzjoni probabbli tal-istat 
eżistenti tal-ambjent mingħajr l-
implimentazzjoni tal-proġett (xenarju 
bażi), bħala mezz biex tittejjeb il-kwalità 
tal-proċess ta’ stima u biex jippermetti l-
integrazzjoni ta’ konsiderazzjonijiet 
ambjentali fi stadju bikri tat-tfassil tal-
proġett.

(18) L-istima tal-impatt ambjentali ta’
proġett li għandha tiġi pprovduta mill-
iżviluppatur għandha tinkludi stima ta’
alternattivi raġonevoli rilevanti għall-
proġett propost, inkluża l-evoluzzjoni 
probabbli tal-istat eżistenti tal-ambjent 
mingħajr l-implimentazzjoni tal-proġett
(xenarju bażi), bħala mezz biex tittejjeb il-
kwalità tal-proċess ta’ stima u biex
tippermetti l-integrazzjoni ta’
konsiderazzjonijiet ambjentali fi stadju 
bikri tat-tfassil tal-proġett.

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu.)

Or. pt

Ġustifikazzjoni

It-terminu “stima tal-impatt ambjentali”, minflok “rapport ambjentali”, jgħin biex tiġi 
pprovduta bażi uffiċjali li fuqha tiġi stabbilita l-proċedura ta’ stima, l-għanijiet tagħha u l-
metodi li għandhom jintużaw. It-tibdil tat-terminoloġija jista’ mhux biss iwassal għal 
konfużjoni, imma l-ambitu u l-għan tad-dokument finali jistgħu jiġu mfixkla wkoll.
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Emenda 91
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Għandhom jiġu introdotti termini ta’
żmien għad-diversi stadji tal-istimi 
ambjentali ta’ proġetti, sabiex jiġi stimulat 
teħid tad-deċiżjonijiet aktar effiċjenti u 
tiżdied iċ-ċertezza legali, billi jitqiesu 
wkoll in-natura, il-kumplessità, il-
lokalizzazzjoni u d-daqs tal-proġett 
propost. Tali termini ta’ żmien ma 
għandhomx jikkompromettu, taħt l-ebda 
ċirkustanza, l-istandards għoljin għall-
protezzjoni tal-ambjent, partikolarment 
dawk li jirriżultaw minn leġiżlazzjoni 
ambjentali oħra tal-Unjoni, u il-
parteċipazzjoni pubblika effettiva u l-
aċċess għall-ġustizzja.

(22) Għandhom jiġu introdotti termini ta’
żmien raġonevoli u prevedibbli għad-
diversi stadji tal-istimi ambjentali ta’
proġetti, sabiex jiġi stimulat teħid tad-
deċiżjonijiet aktar effiċjenti u tiżdied iċ-
ċertezza legali, billi jitqiesu wkoll in-
natura, il-kumplessità, il-lokalizzazzjoni u 
d-daqs tal-proġett propost. Tali termini ta’
żmien ma għandhomx jikkompromettu, 
taħt l-ebda ċirkustanza, l-istandards għoljin 
għall-protezzjoni tal-ambjent, 
partikolarment dawk li jirriżultaw minn 
leġiżlazzjoni ambjentali oħra tal-Unjoni, u
l-parteċipazzjoni pubblika effettiva u l-
aċċess għall-ġustizzja.

Or. en

Emenda 92
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal direttiva
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Fost l-għanijiet tal-Konvenzjoni ta’
Aarhus, ratifikata mill-UE u trasferita 
għal-leġiżlazzjoni tagħha, hemm dak li 
jiggarantixxi d-drittijiet tal-
parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-
deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet ambjentali. 
Għandha għalhekk tiġi inkoraġġita l-
parteċipazzjoni pubblika, inkluża dik tal-
assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet u 
gruppi u, b’mod partikolari, dik tal-
organizzazzjonijiet mhux governattivi li 
jaħdmu għall-protezzjoni tal-ambjent. 
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Barra minn hekk, l-Artikolu 9(2) u (4) tal-
Konvenzjoni ta’ Aarhus jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet dwar il-possibbiltà li jiġu 
mibdija proċeduri ġudizzjarji jew 
proċeduri oħra sabiex tiġi kkontestata l-
legalità sostantiva jew proċedurali tad-
deċiżjonijiet, l-atti jew l-ommissjonijiet 
soġġetti għad-dispożizzjonijiet dwar il-
parteċipazzjoni tal-pubbliku.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huma miġbura, fil-qosor, il-punti 17, 19, 20 u 21 tad-direttiva preċedenti. Il-prinċipji tal-
Konvenzjoni ta’ Aarhus għandhom jibqgħu elenkati fost il-premessi ta’ din id-direttiva l-
ġdida.

Emenda 93
João Ferreira

Proposta għal direttiva
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet hija essenzjali sabiex 
tippermetti kwalunkwe opinjoni u tħassib 
li jistgħu jkunu relatati mad-deċiżjonijiet 
li se jittieħdu, li għaldaqstant jagħmel it-
teħid tad-deċiżjonijiet proċess aktar 
responsabbli u trasparenti, itejjeb il-
kwalità tad-deċiżjonijiet fir-rigward tas-
sustanza tagħhom, u jgħin biex titqajjem 
kuxjenza pubblika dwar il-kwistjonijiet 
ambjentali.

Or. pt

Emenda 94
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Proposta għal direttiva
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Skont id-Direttiva 2011/92/UE fis-
seħħ, l-esplorazzjoni u l-estrazzjoni ta’
idrokarburi, konvenzjonali jew le, jinsabu 
fl-Anness II irrispettivament mill-kwantità 
esplorata jew estratta. Tali proġetti 
jeħtieġu kontroll ta’ każ b’każ, abbażi tal-
kriterji msemmija fl-Anness III, bl-għan li 
tiġi ddeterminata s-sinifikanza tal-impatt 
tagħhom fuq l-ambjent. F’konformità 
man-“Nota ta’ Gwida tal-Kummissjoni 
dwar l-applikazzjoni tad-
Direttiva 85/337/KEE għall-proġetti 
relatati mal-esplorazzjoni u mal-
isfruttament tal-idrokarbur mhux 
konvenzjonali”1 u ma’ dak mitlub fir-
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar 
l-impatti ambjentali tal-attivitajiet ta’
estrazzjoni ta’ gass tax-shale u żejt tax-
shale2, jeħtieġ li l-proġetti relatati mal-
idrokarburi mhux konvenzjonali jkunu 
soġġetti għal din id-Direttiva bħalma 
huma diġà l-attivitajiet konvenzjonali. 
Għaldaqstant, ikun xieraq li jiġi emendat 
l-Anness 1 tad-Direttiva 2011/92/UE 
sabiex il-proġetti marbuta mal-
esplorazzjoni u l-estrazzjoni ta’
idrokarburi mhux konvenzjonali li jista’
jkollhom impatt sinifikanti fuq l-ambjent 
ikunu soġġetti għal stima tal-impatt 
ambjentali obbligatorja.
__________________
1 Ares(2011)1339393.
2 P7_TA(2012)0443.

Or. it

Emenda 95
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet
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Proposta għal direttiva
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Il-limiti ta’ protezzjoni previsti għaż-
żejt u għall-gass naturali fl-Anness I tad-
Direttiva 2011/92/UE ma jqisux l-
ispeċifiċità tal-livelli ta’ produzzjoni ta’
kuljum ta’ idrokarbur mhux 
konvenzjonali, ta’ spiss ferm varjabbli u 
inferjuri, u miksub b’tekniki ta’
estrazzjoni partikolarment aggressivi mal-
ambjent, kif inhu l-każ tat-tħaffir 
idrawliku. Konsegwentement, minkejja l-
impatt ambjentali tiegħu, il-proġetti 
relatati ma’ dan l-idrokarbur għandhom 
ikunu soġġetti għal valutazzjoni 
obbligatorja tal-impatt fl-Anness I ta’ din 
id-Direttiva, irrispettivament mill-ammont 
estratt.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa’ ddaħħal il-formulazzjoni tal-emenda 8 tagħha iżda tissimplifika l-
abbozzar u tiġi kkompletata biex jiġi argumentat li l-ħtieġa għal evalwazzjoni għall-
idrokarbur mhux konvenzjonali hija mgħotija, mhux  għall-ammont estratt, iżda għat-tekniki 
aggressivi għall-ambjent li jintużaw fl-estrazzjoni.

Emenda 96
Tadeusz Cymański

Proposta għal direttiva
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) L-Anness II jinkludi,fost l-oħrajn, 
proġetti relatati mal-esplorazzjoni tal-
idrokarbur mhux konvenzjonali, 
irrispettivament mill-kwantitajiet estratti 
f’dan l-istadju; 

Or. pl
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Emenda 97
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Id-dispożizzjonijiet il-ġodda 
għandhom japplikaw ukoll għal proġetti li, 
għalihom, it-talba għall-kunsens għall-
iżvilupp tkun introdotta qabel l-iskadenza 
għat-traspożizzjoni iżda li, għalihom, ma 
tkunx ġiet konkluża l-istima tal-impatt fuq 
l-ambjent qabel dik id-data.

(24) Id-dispożizzjonijiet il-ġodda 
għandhom japplikaw biss għal proġetti li
formalment bdew il-proċedura tal-VIA 
wara l-iskadenza għat-traspożizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa li żviluppaturi ta’ proġetti li bdew proċedura ta’ stima tal-impatt qabel it-
traspożizzjoni tad-direttiva tal-VIA emendata jikkonformaw mar-rekwiżiti addizzjonali ġodda 
tagħha jekk din il-proċedura ma tiġix konkluża saż-żmien tat-traspożizzjoni, tmur kontra ċertu 
prinċipji bażiċi tal-liġi bħal ma huma n-nuqqas ta’ retroattività u ċ-ċertezza legali.

Emenda 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Id-dispożizzjonijiet il-ġodda 
għandhom japplikaw ukoll għal proġetti li,
għalihom, it-talba għall-kunsens għall-
iżvilupp tkun introdotta qabel l-iskadenza 
għat-traspożizzjoni iżda li, għalihom, ma 
tkunx ġiet konkluża l-istima tal-impatt fuq 
l-ambjent qabel dik id-data.

(24) Id-dispożizzjonijiet il-ġodda 
għandhom japplikaw biss għal proġetti li 
għalihom l-istima tal-impatt ambjentali 
tkun għadha ma bdietx fid-data tat-
traspożizzjoni tad-Direttiva 2011/92/UE.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni retroattiva proposta fit-test tal-Kummissjoni toħloq inċertezza legali 
konsiderevoli għall-iżviluppaturi tal-proġetti. Tabilħaqq, ir-retroattività tista’ twassal biex 
jerġgħu jinfetħu mill-ġdid it-termini u l-iskadenzi tal-proċedura, bil-konsegwenza li l-
iżviluppaturi jkunu obbligati jirrepetu l-passi proċedurali diġà meħuda. Dan jista’ jirriżulta 
f’dewmien konsiderevoli u żieda fl-ispejjeż kemm għall-iżviluppaturi kif ukoll għall-
awtoritajiet kompetenti.

Emenda 99
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Id-dispożizzjonijiet il-ġodda 
għandhom japplikaw ukoll għal proġetti li, 
għalihom, it-talba għall-kunsens għall-
iżvilupp tkun introdotta qabel l-iskadenza 
għat-traspożizzjoni iżda li, għalihom, ma 
tkunx ġiet konkluża l-istima tal-impatt fuq 
l-ambjent qabel dik id-data.

(24) Id-dispożizzjonijiet il-ġodda 
għandhom japplikaw biss għal proġetti li, 
għalihom, l-istima tal-impatt ambjentali 
ma tkunx ġiet imnedija qabel l-iskadenza 
għat-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva.

Or. it

Emenda 100
Christa Klaß

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ewwel inċiż fil-punt (a) tal-
paragrafu 2 għandu jiġi sostitwit b’dan li 
ġej:

imħassar

"— l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet ta’
kostruzzjoni jew twaqqigħ, jew ta’
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stallazzjonijiet jew skemi oħra,

Or. de

Ġustifikazzjoni

Reintegrazzjoni tat-test tad-Direttiva dwar l-EIA applikabbli. B’hekk xogħliijiet ta’ twaqqigħ 
mhumiex se jibqgħu jiġu regolarment suġġetti għal stima tal-impatt fuq l-ambjent. 
Normalment it-twaqqigħ ta’ binjiet, faċilitajiet, toroq u strutturi oħra ma jaffettwax lin-natura 
u l-pajsaġġ, iżda jkollu bħala riżultat it-titjib tal-istat tal-ħamrija, l-ilma, in-natura u l-
pajsaġġ. B’hekk dawn il-proġetti, li jservu l-għan tat-tnaqqis fl-użu tal-art u b’hekk b’mod 
espliċitu l-protezzjoni tal-ambjent, ma għandhomx ikunu suġġetti għal stima tal-impatt fuq l-
ambjent.

Emenda 101
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ewwel inċiż fil-punt (a) tal-
paragrafu 2 għandu jiġi sostitwit b’dan li 
ġej:

imħassar

"— l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet ta’
kostruzzjoni jew twaqqigħ, jew ta’
stallazzjonijiet jew skemi oħra,

Or. de

Emenda 102
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ewwel inċiż fil-punt (a) tal-
paragrafu 2 għandu jiġi sostitwit b’dan li 
ġej:

imħassar

"— l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet ta’
kostruzzjoni jew twaqqigħ, jew ta’
stallazzjonijiet jew skemi oħra,

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni ta’  xogħlijiet ta’ twaqqigħ tkun sproporzjonata.

Emenda 103
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ewwel inċiż fil-punt (a) tal-
paragrafu 2 għandu jiġi sostitwit b’dan li 
ġej:

imħassar

"— l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet ta’
kostruzzjoni jew twaqqigħ, jew ta’
stallazzjonijiet jew skemi oħra,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xogħlijiet ta’ twaqqigħ jistgħu jiġu kkunsidrati bħala intervent fil-madwar naturali (Kawża 
C-50/09). Id-definizzjoni fiha nnifisha diġà tkopri xogħlijiet ta’ twaqqigħ u bħala 
konsegwenza ma hemmx bżonn li tiġi emendata. Id-direttiva għandha tapplika biss għat-
twaqqigħ tal-proġetti tal-Anness I u II. Minħabba n-natura tat-twaqqigħ tax-xogħlijiet 
jagħmel sens li dawn ix-xogħlijiet jiġu kkwalifikati bħala proġett tal-Anness II. Għal dan il-
għan, l-Anness II.13 għandu jiġi emendat biex jinkludi xogħlijiet ta’ twaqqigħ tal-proġetti tal-
Anness I u II.
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Emenda 104
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – subpunt a
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet ta’
kostruzzjoni jew twaqqigħ, jew ta’
stallazjonijiet jew skemi oħra,

– l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet ta’
kostruzzjoni u ta’ stallazzjonijiet jew skemi 
oħra. It-twaqqigħ huwa kopert ukoll minn 
din id-Direttiva peress li mhux soġġett 
għal regolamentazzjoni settorjali,

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ċerti xogħlijiet ta’ twaqqigħ m’għandhomx impatt konsiderevoli fuq l-ambjent. Jeħtieġ 
għalhekk li dawn jiġu eżentati minn obbligi supplimentari, jekk it-twaqqigħ diġà jimponi xi 
obbligi.

Emenda 105
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ewwel inċiż fil-punt (a) tal-
paragrafu 2 għandu jiġi sostitwit b’dan li 
ġej:

(a) wara l-ewwel inċiż fil-punt (a) tal-
paragrafu 2 għandu jiżdied dan li ġej:

— l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet ta’
kostruzzjoni jew twaqqigħ, jew ta’
stallazzjonijiet jew skemi oħra,

– l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet ta’ twaqqigħ
li ma jaqgħux taħt il-kamp ta’
applikazzjoni tad-Direttivi 2004/35/KE u 
2010/75/UE;
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Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu evitati leġiżlazzjoni u proċeduri doppji.

Emenda 106
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"— l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet ta’
kostruzzjoni jew twaqqigħ, jew ta’
stallazzjonijiet jew skemi oħra,

- l-istabbiliment ta’ strutturi jew 
kwalunkwe bini ieħor, inkluż xogħlijiet ta’
twaqqigħ, li huma direttament assoċjati 
mal-istabbiliment,

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-test tad-Direttiva dwar l-EIA applikabbli għandu jinżamm. Għandhom ikunu rreġistrati 
biss xogħlijiet ta’ twaqqigħ, li huma direttament assoċjati mal-istabbiliment ta’ struttura. L-
inklużjoni ta’ xogħlijiet ta’ twaqqigħ oħrajn, li esklussivament għandhom l-għan tal-
eliminazzjoni ta’ struttura ta’ bini u li b’hekk qegħdin partikolarment iħallu kwalunkwe 
impatt ambjentali, mhix iġġustifikata.

Emenda 107
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"— l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet ta’
kostruzzjoni jew twaqqigħ, jew ta’

"— l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet ta’
kostruzzjoni u ta’ twaqqigħ relatati, jew 
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stallazjonijiet jew skemi oħra, ta’ stallazzjonijiet jew skemi oħra,

Or. en

Emenda 108
Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"— l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet ta’
kostruzzjoni jew twaqqigħ, jew ta’
stallazjonijiet jew skemi oħra,

"— l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet ta’
kostruzzjoni inklużi dawk ta’ twaqqigħ, 
jew ta’ stallazzjonijiet jew skemi oħra,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tagħmel referenza speċifika għax-xogħol ta’ twaqqigħ bħala wieħed mill-objettivi  
li għalihom hija meħtieġa VIA. L-Istati Membri għandhom jagħmlu din l-emenda fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom.

Emenda 109
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"— l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet ta’
kostruzzjoni jew twaqqigħ, jew ta’
stallazjonijiet jew skemi oħra,

"— l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet ta’
kostruzzjoni u, jekk xieraq, ta’ twaqqigħ, 
jew ta’ stallazzjonijiet jew skemi oħra, jew 
it-tħaddim tagħhom,

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandha titwettaq valutazzjoni sħiħa tal-impatt ambjentali għaċ-ċiklu tal-ħajja inklużi l-
fażijiet tat-tħaddim u tad-dekommissjonar.

Emenda 110
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"— l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet ta’
kostruzzjoni jew twaqqigħ, jew ta’
stallazjonijiet jew skemi oħra,

- l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet ta’
kostruzzjoni jew twaqqigħ, l-istabbiliment 
u l-espansjoni ta’ xogħlijiet tal-
kostruzzjoni jew ta’ stallazzjonijiet oħra,
il-bidla fit-tħaddim ta’ installazzjoni jew 
il-prestazzjoni tal-installazzjoni bl-effetti 
skont il-paragrafu 1,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-espansjoni strutturali u operattiva (eż. żieda fil-kapaċità) ta’ installazzjonijiet - anke 
b’effetti ambjentali sinifikanti mistennija – il-VIAs jistgħu jitwettqu biss jekk ikunu approvati 
fi proċedura amministrattiva formali. Dan in-nuqqas huwa rimedjat b’din l-emenda.

Emenda 111
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Judith A. 
Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) it-tieni inċiż fil-punt (a) tal-



PE510.827v01-00 32/77 AM\936759MT.doc

MT

paragrafu 2 għandu jiġi sostitwit b’dan li 
ġej:
“- interventi oħra fil-madwar u l-pajsaġġ 
naturali inklużi dawk li jinvolvu r-
riċerka u l-estrazzjoni ta’ riżorsi 
minerali;”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-estrazzjoni tar-riżorsi minerali diġà hija inkluża fit-tifsira ta’ proġett. Ir-riċerka għar-
riżorsi minerali hija miżjuda sabiex jiġu koperti azzjonijiet ta’ esplorazzjoni.

Emenda 112
Pavel Poc

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) it-tieni inċiż fil-punt (a) tal-
paragrafu 2 għandu jiġi sostitwit b’dan li 
ġej:
“- interventi oħra fil-madwar u l-pajsaġġ 
naturali inklużi dawk li jinvolvu r-
riċerka u l-estrazzjoni ta’ riżorsi 
minerali;”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-estrazzjoni ta’ idrokarbonji diġà hija inkluża fit-tifsira ta’ proġett. Ir-riċerka għall-
idrokarbonji hija miżjuda sabiex jiġu koperti azzjonijiet ta’ esplorazzjoni.

Emenda 113
Christa Klaß
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a – subparagrafu 1a (ġdid)  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) is-subparagrafu li ġej għandu jiżdied 
mal-paragrafu 2(a):
“M’għandhomx ikunu meqjusa bħala 
proġett pjanijiet u attivitajiet, li huma 
awtorizzati jew permessi individwalment 
permezz ta’ att ta’ leġiżlazzjoni 
nazzjonali.”

Or. de

Ġustifikazzjoni

Peress li l-kunċett ta’ proġett minbarra l-kostruzzjoni ta’ strutturi jew kwalunkwe bini ieħor 
jinkludi “kwalunkwe impatti oħra fuq in-natura u l-pajsaġġ”, dan jippermetti l-flessibilità 
meħtieġa għall-Istati Membri tal-UE, sabiex f’każijiet individwali jitolbu EIA, jekk attività 
possibilment jista’ jkollha bħala riżultat effetti ambjentali sinifikanti. Din id-diskrezzjoni 
madankollu għandu jkollha l-limiti tagħha fejn l-Istat Membru, f’liġi li tkun f’konformità mal-
liġi tal-UE, ikun iddeċieda li jippermetti ċerti attivitajiet jew li jagħmilhom possibbli permezz 
ta’ permess amministrattiv.

Emenda 114
Sandrine Bélier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE 
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-paragrafu 2(c) għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:
“(c) “kunsens għal żvilupp” tfisser id-
deċiżjoni tal-awtorità jew l-awtoritajiet 
kompetenti li tawtorizza lill-iżviluppatur 
biex jibda l-proġett.”
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Or. en

Emenda 115
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-punt f tal-paragrafu 2(f) jiġi 
sostitwit b’dan li ġej:
“(f) “awtorità jew awtoritajiet 
kompetenti” tfisser dik l-awtorità jew 
dawk l-awtoritajiet li l-Istati Membri 
jaħtru bħala responsabbli sabiex iwettqu 
d-dmirijiet li joħorġu minn din id-
Direttiva. L-Istati Membri mhumiex 
obbligati li jagħtu l-kompetenzi l-oħra li 
jirriżultaw minn din id-direttiva, lill-
awtorità jew awtoritajiet mogħtija l-
kompetenza li jagħtu jew jirrifjutaw il-
kunsens għall-iżvilupp.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Diversi kompetenzi joħorġu mid-direttiva (eż. l-iskrinjar ta’ proġett, l-ambitu, ...) u d-direttiva 
tiddikjara li l-Istati Membri għandhom jaħtru ‘awtorità kompetenti’ għal kull waħda minn 
dawn il-kompetenzi. Din id-definizzjoni għandha tiddikjara b’mod ċar li l-Istati Membri 
mhumiex obbligati li jagħtu dawk il-kompetenzi kollha lill-awtoritajiet li huma jkunu tawhom 
il-kompetenza li jagħtu jew jirrifjutaw kunsens għall-iżvilupp. L-Istati Membri għandhom 
jitħallew, eż, jagħtu l-kompetenza għall-iskrinjar jew l-ambitu tal-proġett lil awtorità 
partikolari u l-kompetenza li jingħata jew jiġi rrifjutat kunsens għall-iżvilupp lil awtorità 
oħra.

Emenda 116
Marianne Thyssen
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) "stima tal-impatt fuq l-ambjent "
għandha tfisser il-proċess ta’ tħejjija ta’
rapport ambjentali, it-twettiq ta’
konsultazzjonijiet (inkluż mal-pubbliku 
kkonċernat u l-awtoritajiet ambjentali), l-
istima mill-awtorità kompetenti, billi 
jitqiesu r-rapport ambjentali u r-riżultati 
tal-konsultazzjonijiet fil-proċedura ta’
kunsens għall-iżvilupp kif ukoll li tingħata 
informazzjoni dwar id-deċiżjoni skont l-
Artikoli 5 sa 10."

(g) “stima tal-impatt fuq l-ambjent”
għandha tfisser il-proċess ta’ tħejjija ta’
rapport ambjentali, il-verifika mill-awtorità 
kompetenti, billi jitqiesu r-rapport 
ambjentali u r-riżultati tal-
konsultazzjonijiet (inklużi mal-pubbliku 
kkonċernat u l-awtoritajiet) fil-proċedura 
ta’ kunsens għall-iżvilupp kif ukoll li 
tingħata informazzjoni dwar id-deċiżjoni 
skont l-Artikoli 5 sa 10.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta’ definizzjoni ċara “tal-valutazzjoni tal-impatt ambjentali” m’għandhiex 
tiġi abbużata biex testendi l-ambitu tad-Direttiva/l-introduzzjoni ta’  rekwiżiti żejda. Il-
Kummissjoni timponi 2 mumenti ta’ konsultazzjoni pubblika; (1) meta qed jitħejja r-rapport 
ambjentali, u (2) matul il-konsultazzjoni ġenerali fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. 
Madankollu, tali konsultazzjoni pubblika doppja (1) hija nieqsa mill-valur miżjud, (2) 
iġġiegħel lill-Istati Membri jadattaw leġiżlazzjoni li qed tiffunzjona sew, (3) ittawwal il-
proċedura ġenerali bla bżonn. Fl-emenda tagħna l-VIA hija kkunsidrata bis-sħiħ fid-deċiżjoni 
tal-permess.

Emenda 117
Kriton Arsenis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt g 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) "stima tal-impatt fuq l-ambjent
"għandha tfisser il-proċess ta’ tħejjija ta’
rapport ambjentali, it-twettiq ta’

(g) “stima tal-impatt fuq l-ambjent”
għandha tfisser il-proċess ta’ tħejjija ta’
rapport ambjentali li jinkludi l-
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konsultazzjonijiet (inkluż mal-pubbliku 
kkonċernat u l-awtoritajiet ambjentali), l-
istima mill-awtorità kompetenti, billi 
jitqiesu r-rapport ambjentali u r-riżultati 
tal-konsultazzjonijiet fil-proċedura ta’
kunsens għall-iżvilupp kif ukoll li tingħata 
informazzjoni dwar id-deċiżjoni skont l-
Artikoli 5 sa 10."

konsiderazzjoni ta’ alternattivi raġonevoli, 
it-twettiq ta’ konsultazzjonijiet (inkluż 
mal-pubbliku kkonċernat u l-awtoritajiet 
ambjentali), l-istima mill-awtorità 
kompetenti, billi jitqiesu r-rapport 
ambjentali u r-riżultati tal-
konsultazzjonijiet fil-proċedura ta’ kunsens 
għall-iżvilupp, jiġu stabbiliti miżuri li 
jissorveljaw l-effetti ambjentali negattivi 
sinifikanti u l-miżuri ta’ mitigazzjoni u ta’
kumpens  kif ukoll li tingħata 
informazzjoni dwar id-deċiżjoni skont l-
Artikoli 5 sa 10.”

Or. en

Emenda 118
Gilles Pargneaux

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – subpunt b
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) “stima tal-impatt fuq l-ambjent
”għandha tfisser il-proċess ta’ tħejjija ta’
rapport ambjentali, it-twettiq ta’
konsultazzjonijiet (inkluż mal-pubbliku 
kkonċernat u l-awtoritajiet ambjentali), l-
istima mill-awtorità kompetenti, billi 
jitqiesu r-rapport ambjentali u r-riżultati 
tal-konsultazzjonijiet fil-proċedura ta’
kunsens għall-iżvilupp kif ukoll li tingħata 
informazzjoni dwar id-deċiżjoni skont l-
Artikoli 5 sa 10.

(g) “stima tal-impatt fuq l-ambjent” 
għandha tfisser il-proċess ta’ tħejjija ta’
rapport ambjentali taħt ir-responsabbiltà 
tal-iżviluppatur, it-twettiq ta’
konsultazzjonijiet (inkluż mal-pubbliku 
kkonċernat u l-awtoritajiet ambjentali
previsti fl-Artikolu 6(1)), l-istima mill-
awtorità kompetenti u/jew mill-awtoritajiet 
previsti fl-Artikolu 6(1), billi jitqiesu r-
rapport ambjentali u r-riżultati tal-
konsultazzjonijiet fil-proċedura ta’ kunsens 
għall-iżvilupp kif ukoll li tingħata 
informazzjoni dwar id-deċiżjoni skont l-
Artikoli 5 sa 10.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni mogħtija mill-Kummissjoni tista’ tiġi interpretata bħala trasferiment tar-
responsabbiltà tal-iżviluppatur lill-awtorità kompetenti. Din l-emenda għandha l-għan li 
ssolvi din il-problema billi tiċċara ċerti dispożizzjonijiet.

Emenda 119
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) "stima tal-impatt fuq l-ambjent
"għandha tfisser il-proċess ta’ tħejjija ta’
rapport ambjentali, it-twettiq ta’
konsultazzjonijiet (inkluż mal-pubbliku 
kkonċernat u l-awtoritajiet ambjentali), l-
istima mill-awtorità kompetenti, billi 
jitqiesu r-rapport ambjentali u r-riżultati 
tal-konsultazzjonijiet fil-proċedura ta’
kunsens għall-iżvilupp kif ukoll li tingħata 
informazzjoni dwar id-deċiżjoni skont l-
Artikoli 5 sa 10."

(g) “stima tal-impatt fuq l-ambjent”
għandha tfisser il-proċess ta’ tħejjija ta’
rapport ambjentali, it-twettiq ta’
konsultazzjonijiet (inkluż mal-pubbliku 
kkonċernat u l-awtoritajiet ambjentali), l-
istima mill-awtorità kompetenti, billi 
jitqiesu r-rapport ambjentali inkluża t-
tagħbija inizjali ta’ immissjoni u r-riżultati 
tal-konsultazzjonijiet fil-proċedura ta’
kunsens għall-iżvilupp kif ukoll li tingħata 
informazzjoni dwar id-deċiżjoni skont l-
Artikoli 5 sa 10.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irbit tal-proċeduri tal-VIA ma’ proċessi ta’ approvazzjoni taħt id-dritt speċjali (regolamenti 
settorjali) jipprevjeni l-identifikazzjoni, id-deskrizzjoni u l-valutazzjoni olistika tal-impatti 
ambjentali. It-tagħbija inizjali ta’ immissjoni fuq is-sit tal-proġett mit-tħaddim ta’
installazzjonijiet eżistenti u mis-setturi tat-trasport huma injorati. L-impatt tal-proġett jista’
jiġi vvalutat biss b’mod adegwat billi jiġu inklużi dawn it-tagħbijiet inizjali ta’ immissjoni .

Emenda 120
Christa Klaß

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt b
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Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt g 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) "stima tal-impatt fuq l-ambjent ":
"(g)"stima tal-impatt fuq l-ambjent
"għandha tfisser il-proċess ta’ tħejjija ta’
rapport ambjentali, it-twettiq ta’
konsultazzjonijiet (inkluż mal-pubbliku 
kkonċernat u l-awtoritajiet ambjentali), l-
istima mill-awtorità kompetenti, billi 
jitqiesu r-rapport ambjentali u r-riżultati 
tal-konsultazzjonijiet fil-proċedura ta’
kunsens għall-iżvilupp kif ukoll li tingħata 
informazzjoni dwar id-deċiżjoni skont l-
Artikoli 5 sa 10."

g) "stima tal-impatt fuq l-ambjent ":
"(g)"stima tal-impatt fuq l-ambjent
"għandha tfisser il-proċess ta’ tħejjija ta’
rapport ambjentali, it-twettiq ta’
konsultazzjonijiet (inkluż mal-pubbliku 
kkonċernat u l-awtoritajiet ambjentali), l-
istima mill-awtorità kompetenti, billi 
jitqiesu r-rapport ambjentali inkluż it-
tagħbija tat-tniġġiż u r-riżultati tal-
konsultazzjonijiet fil-proċedura ta’ kunsens 
għall-iżvilupp kif ukoll li tingħata 
informazzjoni dwar id-deċiżjoni skont l-
Artikoli 5 sa 10."

Or. de

Emenda 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt ba (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fil-paragrafu 2, għandha tiżdied id-
definizzjoni li ġejja: 
“(ga) “standard” tfisser speċifikazzjoni 
teknika, adottata minn korp tal-
istandardizzazzjoni rikonoxxut, għal 
applikazzjoni ripetuta jew kontinwa, li l-
konformità magħha mhijiex obbligatorja, 
u li hija waħda minn dawn li ġejjin:
(a) “standard internazzjonali” tfisser 
standard adottat minn organizzazzjoni 
internazzjonali tal-istandardizzazzjoni;
(b) “standard Ewropew” tfisser standard 
adottat minn organizzazzjoni Ewropea tal-
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istandardizzazzjoni;
(c) “standard armonizzat” tfisser standard 
Ewropew adottat fuq il-bażi ta’ talba mill-
Kummissjoni għall-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
armonizzazzjoni;
(d) “standard nazzjonali” tfisser standard 
adottat minn korp nazzjonali tal-
istandardizzazzjoni;”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni mir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 dwar l-istandardizzazzjoni Ewropea.

Emenda 122
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt ba (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fil-paragrafu 2, għandha tiżdied id-
definizzjoni li ġejja: 
“(ga) “Siti storiċi urbani” huma parti 
minn totalità usa’, li tinkludi l-ambjent 
naturali u dak mibni kif ukoll l-esperjenza 
tal-għajxien ta’ kuljum minn dawk li 
jgħixu fihom. Fi ħdan dan l-ispazju usa’, 
mogħni bil-valuri ta’ oriġini mill-bogħod 
jew riċenti u li għaddej b’mod permanenti 
minn proċess dinamiku ta’
trasformazzjonijiet suċċessivi, l-ispazji 
urbani ġodda jistgħu jitqiesu bħala 
evidenza ambjentali fl-istadji formattivi 
tagħhom.”

Or. en
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Emenda 123
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt bb (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt gb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) fil-paragrafu 2, għandha tiżdied id-
definizzjoni li ġejja:
“gb “Stima tal-Impatt Viżiv”: Impatt viżiv 
huwa definit bħala bidla fid-dehra jew fil-
veduti tal-pajsaġġ mibni jew naturali u 
taż-żoni urbani minħabba żvilupp li jista’
jkun pożittiv (titjib) jew negattiv 
(deterjorament). Stima tal-impatt viżiv 
tkopri wkoll it-twaqqigħ ta’ binjiet li 
huma protetti jew dawk bi rwol strateġiku 
fl-immaġni tradizzjonali ta’ post jew 
pajsaġġ. Din għandha tkopri l-bidla 
evidenti tat-topografija ġeoloġika u kull 
ostaklu ieħor bħal binjiet jew ħitan li 
jillimitaw il-veduta tan-natura kif ukoll l-
armonija tal-pajsaġġ. L-impatt viżiv huwa 
prinċipalment ivvalutat minn ġudizzji 
kwalitattivi, li jikkonċernaw l-
apprezzament u l-interazzjoni tal-bniedem 
mal-pajsaġġ u l-valur li dan jagħti lil post 
(genius loci).”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impatt viżiv huwa essenzjali meta ssir referenza għall-kosta, għall-irziezet tar-riħ u għall-
bini storiku fost affarijiet oħra.

Emenda 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt bc (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt gc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) fil-paragrafu 2, għandha tiżdied id-
definizzjoni li ġejja:
“(gc) “Proċedura Konġunta”: Skont il-
Proċedura Konġunta, l-awtorità 
kompetenti għandha toħroġ stima tal-
impatt ambjentali, li tintegra l-istimi ta’
awtorità waħda jew aktar, mingħajr ħsara 
għal dispożizzjonijiet oħra ta’ leġiżlazzjoni 
rilevanti oħra tal-UE.

Or. en

Emenda 125
Christa Klaß

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt ba (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt ga (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fil-paragrafu 2, għandha tiżdied id-
definizzjoni li ġejja:
“(gc) “Proċedura Konġunta”: Skont il-
Proċedura Konġunta, l-awtorità 
kompetenti għandha toħroġ stima tal-
impatt ambjentali, li tintegra l-istimi ta’
awtorità waħda jew aktar, mingħajr ħsara 
għal dispożizzjonijiet oħra ta’ leġiżlazzjoni 
rilevanti oħra tal-UE.”

Or. en
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Emenda 126
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt bd (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt gd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bd) fil-paragrafu 2, għandha tiżdied id-
definizzjoni li ġejja:
“(gd) “Simplifikazzjoni” tfisser it-tnaqqis 
ta’ formoli u proċeduri amministrattivi, il-
ħolqien ta’ proċeduri konġunti jew 
strumenti ta’ koordinazzjoni sabiex jiġu 
integrati l-istimi li jsiru minn ħafna 
awtoritajiet.  Simplifikazzjoni tfisser ukoll 
li jiġu stabbiliti kriterji kondiviżi, jiġu 
ppreżentati rapporti fi żmien iqsar u 
jissaħħu l-evalwazzjonijiet oġġettivi u 
xjentifiċi.”

Or. en

Emenda 127
Christa Klaß

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt bb (ġdid) 
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt gb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) fil-paragrafu 2, għandha tiżdied id-
definizzjoni li ġejja:
“(gb) “Simplifikazzjoni’ tfisser it-tnaqqis 
ta’ formoli, il-ħolqien ta’ proċeduri 
konġunti u strumenti ta’ koordinazzjoni 
sabiex jiġu integrati l-istimi li jsiru mill-
awtoritajiet ikkonċernati. Simplifikazzjoni 
tfisser ukoll li jiġu stabbiliti kriterji 
kondiviżi, jitqassru skadenzi għall-
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preżentazzjoni ta’ rapporti u jissaħħu l-
evalwazzjonijiet oġġettivi u xjentifiċi.”

Or. en

Emenda 128
Sandrine Bélier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt ba (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fil-paragrafu 2, għandha tiżdied id-
definizzjoni li ġejja:
“(ga) “indipendenti” tfisser il-kapaċità li 
tkun eżerċitata l-oġġettività teknika jew 
xjentifika, indipendenti mill-orjentazzjoni 
jew l-influwenza tal-iżviluppatur, l-
awtorità kompetenti jew il-gvern 
nazzjonali, reġjonali jew lokali.”

Or. en

Emenda 129
Elisabetta Gardini

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt c
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, fuq 
bażi ta’ każ każ u jekk previst mil-liġi 
nazzjonali, li ma japplikawx din id-
Direttiva għall-proġetti li l-għan ewlieni 
tagħhom huwa d-difiża nazzjonali jew ir-
reazzjoni għal emerġenzi ċivili, jekk 

3. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, fuq 
bażi ta’ każ każ, li ma japplikawx din id-
Direttiva għall-proġetti li l-għan ewlieni 
tagħhom huwa d-difiża nazzjonali jew ir-
reazzjoni għal emerġenzi ċivili, jekk 
jidhrilhom li tali applikazzjoni jkollha 
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jidhrilhom li tali applikazzjoni jkollha 
effett negattiv fuq dawk l-għanijiet.

effett negattiv fuq dawk l-għanijiet.

Or. en

Emenda 130
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt c
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, fuq 
bażi ta’ każ każ u jekk previst mil-liġi 
nazzjonali, li ma japplikawx din id-
Direttiva għall-proġetti li l-għan ewlieni 
tagħhom huwa d-difiża nazzjonali jew ir-
reazzjoni għal emerġenzi ċivili, jekk 
jidhrilhom li tali applikazzjoni jkollha 
effett negattiv fuq dawk l-għanijiet.

3. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, fuq 
bażi ta’ każ każ u jekk previst mil-liġi 
nazzjonali, li ma japplikawx din id-
Direttiva għall-proġetti li l-għan ewlieni 
tagħhom huwa d-difiża nazzjonali, jekk 
jidhrilhom li tali applikazzjoni jkollha 
effett negattiv fuq dawk l-għanijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deroga li tikkonċerna proġetti li l-għan ewlieni tagħhom huwa r-reazzjoni għall-emerġenzi 
ċivili hija mdaħħla fl-Artikolu 2 par. 4.

Emenda 131
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt c
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, fuq 
bażi ta’ każ każ u jekk previst mil-liġi 

3. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, fuq 
bażi ta’ każ każ u jekk previst mil-liġi 



AM\936759MT.doc 45/77 PE510.827v01-00

MT

nazzjonali, li ma japplikawx din id-
Direttiva għall-proġetti li l-għan ewlieni 
tagħhom huwa d-difiża nazzjonali jew ir-
reazzjoni għal emerġenzi ċivili, jekk 
jidhrilhom li tali applikazzjoni jkollha 
effett negattiv fuq dawk l-għanijiet.

nazzjonali, li ma japplikawx din id-
Direttiva għall-proġetti li l-għan ewlieni 
tagħhom huwa d-difiża nazzjonali jew ir-
reazzjoni għal emerġenzi ċivili, jekk 
jidhrilhom li tali applikazzjoni jkollha 
effett negattiv fuq dawk l-għanijiet u 
sakemm ma jeżistix riskju gravi għas-
saħħa tal-popolazzjoni.

Or. es

Emenda 132
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi, Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt c
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika 
għal proġetti li d-dettalji tagħhom huma 
adottati b’att leġiżlattiv nazzjonali 
speċifiku, bil-kundizzjoni li jinkisbu l-
objettivi ta’ din id-Direttiva, inkluż dak li 
tiġi pprovduta l-informazzjoni, permezz 
tal-proċess leġiżlattiv. Kull sentejn mid-
data speċifikata fl-Artikolu 2(1) tad-
Direttiva XXX [OPOCE jekk jogħġbok 
daħħal in-numru ta’ din id-Direttiva], l-
Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-
Kummissjoni dwar kull applikazzjoni li 
huma jkunu għamlu ta’ din id-
dispożizzjoni."

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija deroga miftuħa b’garanziji proċedurali limitati. Għalkemm ħafna mill-Istati Membri ma 
jużawx din id-deroga, din tista’ tevita b’mod sostanzjali l-implimentazzjoni tad-Direttiva.
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Emenda 133
Sandrine Bélier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt c
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika 
għal proġetti li d-dettalji tagħhom huma 
adottati b’att leġiżlattiv nazzjonali 
speċifiku, bil-kundizzjoni li jinkisbu l-
objettivi ta’ din id-Direttiva, inkluż dak li 
tiġi pprovduta l-informazzjoni, permezz 
tal-proċess leġiżlattiv. Kull sentejn mid-
data speċifikata fl-Artikolu 2(1) tad-
Direttiva XXX [OPOCE jekk jogħġbok 
daħħal in-numru ta’ din id-Direttiva], l-
Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-
Kummissjoni dwar kull applikazzjoni li 
huma jkunu għamlu ta’ din id-
dispożizzjoni."

imħassar

Or. en

Emenda 134
Elisabetta Gardini

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt c
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika 
għal proġetti li d-dettalji tagħhom huma
adottati b’att leġiżlattiv nazzjonali 
speċifiku, bil-kundizzjoni li jinkisbu l-
objettivi ta’ din id-Direttiva, inkluż dak li 
tiġi pprovduta l-informazzjoni, permezz 
tal-proċess leġiżlattiv. Kull sentejn mid-
data speċifikata fl-Artikolu 2(1) tad-

4. Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika 
għal proġetti li d-dettalji tagħhom huma
approvati b’att leġiżlattiv nazzjonali 
speċifiku, bil-kundizzjoni li jinkisbu l-
objettivi ta’ din id-Direttiva, inkluż dak li 
tiġi pprovduta l-informazzjoni, permezz 
tal-proċess leġiżlattiv. Kull sentejn mid-
data speċifikata fl-Artikolu 2(1) tad-
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Direttiva XXX [OPOCE jekk jogħġbok 
daħħal in-numru ta’ din id-Direttiva], l-
Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-
Kummissjoni dwar kull applikazzjoni li 
huma jkunu għamlu ta’ din id-
dispożizzjoni."

Direttiva XXX [OPOCE jekk jogħġbok 
daħħal in-numru ta’ din id-Direttiva], l-
Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-
Kummissjoni dwar kull applikazzjoni li 
huma jkunu għamlu ta’ din id-
dispożizzjoni.”

Or. en

Emenda 135
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt ca (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) għandu jiżdied il-paragrafu 4a li ġej:

“4a. Din id-Direttiva m’għandhiex 
tapplika għax-xogħlijiet preskritti fil-
kuntest ta’ awtorizzazzjoni mogħtija skont 
id-Direttiva 2010/75/UE, jew meħtieġa 
għall-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’
prevenzjoni jew riparazzjoni tal-ħsara 
ambjentali skont id-
Direttiva 2004/35/KE.”

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu evitati leġiżlazzjoni u proċeduri doppji.

Emenda 136
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)



PE510.827v01-00 48/77 AM\936759MT.doc

MT

Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 2, il-paragrafu 1 għandu 
jiġi sostitwit b’dan li ġej:
"1. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
il-miżuri kollha meħtieġa sabiex 
jiżguraw li, qabel ma jingħata l-kunsens, 
il-proġetti li x’aktarx ikollhom impatt 
sinifikanti fuq l-ambjent minħabba, fost 
l-oħrajn, in-natura, id-daqs u l-
lokalizzazzjoni tagħhom ikunu soġġetti 
għar-rekwiżit li jkun hemm kunsens 
għall-iżvilupp u stima rigward l-effetti 
tagħhom wara li jkun ġie kkonsultat il-
pubbliku. Għandhom jiġu stabbiliti miżuri 
sabiex ikun hemm monitoraġġ tal-effetti 
ambjentali negattivi sinifikanti u l-miżuri 
ta’ mitigazzjoni  u ta’ kumpens, jekk ikun 
xieraq, mill-awtorità kompetenti meta 
jingħata kunsens għall-żvilupp. Dawk il-
proġetti huma ddefiniti fl-Artikolu 4.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 1 fl-Artikolu 2 huwa allinjat mat-test il-ġdid tal-paragrafu 2 fl-Artikolu 8, fejn 
huma previsti miżuri għall-monitoraġġ tal-effetti ambjentali negattivi sinifikanti u l-miżuri ta’
mitigazzjoni u ta’ kumpens. Barra minn hekk, il-parteċipazzjoni tal-pubbliku hija msaħħa.

Emenda 137
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Proġetti li għalihom l-obbligu li 3. Proġetti li għalihom l-obbligu li 
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jitwettqu stimi tal-effetti fuq l-ambjent 
jirriżulta simultanjament minn din id-
Direttiva u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni
għandhom ikunu soġġetti għal proċeduri 
koordinati jew konġunti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-
Unjoni.

jitwettqu stimi tal-effetti fuq l-ambjent 
jirriżulta simultanjament minn din id-
Direttiva u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, l-
Istati Membri jfittxu proċeduri koordinati 
jew konġunti li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-
leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni, safejn 
dan jidher li jagħmel sens.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Koordinazzjoni tal-proċess, kif inhi prevista mill-Kummissjoni, għandha tiġi milqugħa; 
madankollu l-Istati Membri għandhom jitħallew bl-għażla liema prinċipji legali tal-UE jidhru 
li huma adattati għal din il-koordinazzjoni. Barra minn hekk ma għandhiex isseħħ 
koordinazzjoni “akkost ta’ kollox”.

Emenda 138
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Proġetti li għalihom l-obbligu li 
jitwettqu stimi tal-effetti fuq l-ambjent 
jirriżulta simultanjament minn din id-
Direttiva u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni
għandhom ikunu soġġetti għal proċeduri 
koordinati jew konġunti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-
Unjoni.

3. Proġetti li għalihom l-obbligu li 
jitwettqu stimi tal-effetti fuq l-ambjent 
jirriżulta simultanjament minn din id-
Direttiva u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni
jistgħu jkunu soġġetti għal proċeduri 
koordinati jew konġunti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-
Unjoni, jekk jitqiesu xierqa mill-
awtoritajiet fl-Istat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura konġunta għandha l-potenzjal li tissimplifika l-proċess, iżda l-formulazzjoni 
attwali tat-test teskludi soluzzjonijiet flessibbli oħra. Il-koordinazzjoni obbligatorja ma 
tissimplifikax il-proċess jew tagħmlu aktar rapidu fih innifisu, iżda għandha tintuża meta
applikabbli. F’xi Stati Membri, il-qrati huma involuti fil-proċess ta’ valutazzjoni u 
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awtoritajiet oħrajn ma jistgħux jeskludu l-qrati.

Emenda 139
Sandrine Bélier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Proġetti li għalihom l-obbligu li 
jitwettqu stimi tal-effetti fuq l-ambjent 
jirriżulta simultanjament minn din id-
Direttiva u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni
għandhom ikunu soġġetti għal proċeduri 
koordinati jew konġunti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-
Unjoni.

3. Proġetti li għalihom l-obbligu li 
jitwettqu stimi tal-effetti fuq l-ambjent 
jirriżulta simultanjament minn din id-
Direttiva u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni
jistgħu jkunu soġġetti għal proċeduri 
koordinati jew konġunti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 140
Struan Stevenson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Proġetti li għalihom l-obbligu li 
jitwettqu stimi tal-effetti fuq l-ambjent 
jirriżulta simultanjament minn din id-
Direttiva u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni
għandhom ikunu soġġetti għal proċeduri 
koordinati jew konġunti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-
Unjoni.

3. Proġetti li għalihom l-obbligu li 
jitwettqu stimi tal-effetti fuq l-ambjent 
jirriżulta simultanjament minn din id-
Direttiva u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni
jistgħu jkunu soġġetti għal proċeduri 
koordinati jew konġunti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-
Unjoni.

Or. en
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Emenda 141
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Proġetti li għalihom l-obbligu li 
jitwettqu stimi tal-effetti fuq l-ambjent 
jirriżulta simultanjament minn din id-
Direttiva u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni
għandhom ikunu soġġetti għal proċeduri 
koordinati jew konġunti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-
Unjoni.

3. Proġetti li għalihom l-obbligu li 
jitwettqu stimi tal-effetti fuq l-ambjent 
jirriżulta simultanjament minn din id-
Direttiva u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni
jistgħu jkunu soġġetti għal proċeduri 
koordinati jew konġunti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jingħataw ċertu grad ta’ flessibbiltà dwar kif jixtiequ jissodisfaw 
ir-rekwiżiti tad-direttivi differenti tal-UE, mingħajr ma jiddgħajfu l-għanijiet ġenerali ta’ din 
il-leġiżlazzjoni.

Emenda 142
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Proġetti li għalihom l-obbligu li 
jitwettqu stimi tal-effetti fuq l-ambjent 
jirriżulta simultanjament minn din id-
Direttiva u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni
għandhom ikunu soġġetti għal proċeduri 
koordinati jew konġunti li jissodisfaw ir-

3. Proġetti li għalihom l-obbligu li 
jitwettqu stimi tal-effetti fuq l-ambjent 
jirriżulta simultanjament minn din id-
Direttiva u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni
jistgħu jkunu soġġetti għal proċeduri 
koordinati jew konġunti li jissodisfaw ir-
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rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-
Unjoni.

rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 143
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Proġetti li għalihom l-obbligu li 
jitwettqu stimi tal-effetti fuq l-ambjent 
jirriżulta simultanjament minn din id-
Direttiva u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni 
għandhom ikunu soġġetti għal proċeduri 
koordinati jew konġunti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-
Unjoni.

3. Proġetti li għalihom l-obbligu li 
jitwettqu stimi tal-effetti fuq l-ambjent 
jirriżulta simultanjament minn din id-
Direttiva u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni 
għandhom ikunu soġġetti għal proċeduri 
koordinati jew konġunti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li 
ġejjin:
- id-Direttiva 2009/147/KE dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi;
- Direttiva 2000/60/KE li tistabilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ilma,
- Direttiva 2010/75/UE dwar l-
emissjonijiet industrijali,
- Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-
konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-
fawna u l-flora selvaġġa.

Or. de

Emenda 144
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
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Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Taħt proċedura koordinata, l-awtorità 
kompetenti għandha tikkoordina l-istimi 
individwali differenti meħtieġa mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni kkonċernata u 
maħruġa minn diversi awtoritajiet, 
mingħajr ħsara għal kwalunkwe 
dispożizzjoni kuntrarja li tinsab 
f’leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li napprezzaw l-għan tal-Kummissjoni li tħaffef u tissimplifika l-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet, aħna ma nistgħux nappoġġjaw l-introduzzjoni obbligatorja ta’ proċedura ta’
valutazzjoni konġunta jew koordinata. Id-Direttiva emendata għandha tippermetti li l-Istati 
Membri japplikaw proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet li huwa mfassal skont il-ħtiġijiet tal-
proġett partikolari. Dan ifisser li l-Istati Membri għandhom ikunu ħielsa li jiddeċiedu jekk 
proċeduri paralleli jew mhux paralleli, proċedura konġunta jew mhux konġunta, jissodisfawx 
il-ħtiġijiet tal-proġett partikolari.

Emenda 145
Struan Stevenson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Taħt proċedura koordinata, l-awtorità 
kompetenti għandha tikkoordina l-istimi 
individwali differenti meħtieġa mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni kkonċernata u 
maħruġa minn diversi awtoritajiet, 
mingħajr ħsara għal kwalunkwe 
dispożizzjoni kuntrarja li tinsab 
f’leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni.

Jekk proġett huwa soġġett għall-
proċedura koordinata, l-awtorità 
kompetenti għandha tikkoordina l-istimi 
individwali differenti meħtieġa mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni kkonċernata u 
maħruġa minn diversi awtoritajiet, 
mingħajr ħsara għal kwalunkwe 
dispożizzjoni kuntrarja li tinsab 
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f’leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 146
Sandrine Bélier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Taħt proċedura koordinata, l-awtorità 
kompetenti għandha tikkoordina l-istimi 
individwali differenti meħtieġa mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni kkonċernata u 
maħruġa minn diversi awtoritajiet, 
mingħajr ħsara għal kwalunkwe 
dispożizzjoni kuntrarja li tinsab 
f’leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni.

Taħt proċedura koordinata, l-awtorità 
kompetenti għandha tikkoordina l-istimi 
individwali differenti meħtieġa mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni kkonċernata u 
maħruġa minn diversi awtoritajiet, 
mingħajr ħsara għal leġiżlazzjoni rilevanti 
oħra tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 147
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Taħt proċedura koordinata, l-awtorità
kompetenti għandha tikkoordina l-istimi 
individwali differenti meħtieġa mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni kkonċernata u 
maħruġa minn diversi awtoritajiet, 
mingħajr ħsara għal kwalunkwe 
dispożizzjoni kuntrarja li tinsab 

Taħt proċedura koordinata, l-awtorità/jiet
kompetenti għandha/hom 
tikkoordina/jikkoordinaw l-istimi 
individwali differenti meħtieġa mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni kkonċernata u 
maħruġa minn diversi awtoritajiet, 
mingħajr ħsara għal kwalunkwe 
dispożizzjoni kuntrarja li tinsab 
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f’leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni. f’leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni.

Or. de

Emenda 148
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Taħt il-proċedura konġunta, l-awtorità 
kompetenti għandha toħroġ stima waħda 
tal-impatt fuq l-ambjent, li tintegra l-
istimi ta’ awtorità waħda jew aktar, 
mingħajr ħsara għal kwalunkwe 
dispożizzjoni kuntrarja li tinsab 
f’leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li fil-prinċipju aħna nappoġġjaw li għandhom jiġu indirizzati d-duplikazzjoni tal-
valutazzjonijiet u l-kwistjonijiet l-oħra kollha li jxekklu l-funzjonament tajjeb tal-proċess tat-
teħid tad-deċiżjonijiet jew inaqqsu l-pass tiegħu, jeħtieġ li d-Direttiva emendata tippermetti 
proġetti li għandhom jiġu żviluppati fi stadji u jeħtieġ li tirrikonoxxi li l-kunsensi jistgħu jkunu 
meħtieġa minn awtoritajiet differenti fir-rigward ta’ kwalunkwe proġett partikolari fl-istadji 
differenti u fi żminijiet differenti

Emenda 149
Struan Stevenson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Taħt il-proċedura konġunta, l-awtorità 
kompetenti għandha toħroġ stima waħda 
tal-impatt fuq l-ambjent, li tintegra l-istimi 
ta’ awtorità waħda jew aktar, mingħajr 
ħsara għal kwalunkwe dispożizzjoni 
kuntrarja li tinsab leġiżlazzjoni rilevanti 
oħra tal-Unjoni.

Jekk proġett ikun soġġett għall-proċedura
konġunta, l-awtorità kompetenti għandha 
toħroġ stima waħda tal-impatt fuq l-
ambjent, li tintegra l-istimi ta’ awtorità 
waħda jew aktar, mingħajr ħsara għal 
kwalunkwe dispożizzjoni kuntrarja li 
tinsab f’leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 150
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Taħt il-proċedura konġunta, l-awtorità
kompetenti għandha toħroġ stima waħda 
tal-impatt fuq l-ambjent, li tintegra l-istimi 
ta’ awtorità waħda jew aktar, mingħajr 
ħsara għal kwalunkwe dispożizzjoni 
kuntrarja li tinsab leġiżlazzjoni rilevanti 
oħra tal-Unjoni.

Taħt il-proċedura konġunta, l-awtorità/jiet
kompetenti għandha/hom toħroġ/joħorġu
stima waħda tal-impatt fuq l-ambjent, li 
tintegra l-istimi ta’ awtorità waħda jew 
aktar, mingħajr ħsara għal kwalunkwe 
dispożizzjoni kuntrarja li tinsab
f’leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni.

Or. de

Emenda 151
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtorità waħda, li tkun responsabbli biex 
tiffaċilita l-proċedura tal-kunsens għall-
iżvilupp għal kull proġett.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Koordinazzjoni tal-proċess, kif inhi prevista mill-Kummissjoni, għandha tiġi milqugħa; 
madankollu l-Istati Membri għandhom jitħallew bl-għażla liema prinċipji legali tal-UE jidhru 
li huma adattati għal din il-koordinazzjoni. Barra minn hekk m’għandhiex isseħħ 
koordinazzjoni “akkost ta’ kollox”.

Emenda 152
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtorità waħda, li tkun responsabbli biex 
tiffaċilita l-proċedura tal-kunsens għall-
iżvilupp għal kull proġett.

imħassar

Or. de

Emenda 153
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtorità waħda, li tkun responsabbli biex 
tiffaċilita l-proċedura tal-kunsens għall-
iżvilupp għal kull proġett.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bl-istess mod il-ħatra ta’ awtorità għandha tkun fid-diskrezzjoni tal-Istati Membri sabiex l-
awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jiġu strutturati u organizzati b’mod li jagħmel sens 
għas-sistemi nazzjonali individwali, l-oqfsa leġiżlattivi u l-proġetti partikolari. Huwa 
biżżejjed li d-Direttiva emendata tiddikjara li ma topponix proċedura konġunta jew 
proċedura koordinata fil-każ li l-Istati Membri jirrikonoxxu li t-tali proċedura konġunta jew 
proċedura ta’ koordinazzjoni tissodisfa l-ħtiġijiet tal-proġett partikolari.

Emenda 154
Esther de Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jaħtru awtorità 
waħda, li tkun responsabbli biex tiffaċilita 
l-proċedura tal-kunsens għall-iżvilupp għal 
kull proġett.

L-Istati Membri jistgħu jaħtru awtorità 
waħda, biex tiffaċilita l-proċedura tal-
kunsens għall-iżvilupp għal kull proġett.

Or. nl

Emenda 155
Struan Stevenson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jaħtru awtorità 
waħda, li tkun responsabbli biex tiffaċilita 
l-proċedura tal-kunsens għall-iżvilupp għal 
kull proġett.

L-Istati Membri jistgħu jaħtru awtorità 
waħda, li tkun responsabbli biex tiffaċilita 
l-proċedura tal-kunsens għall-iżvilupp għal 
kull proġett.

Or. en

Emenda 156
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jaħtru awtorità 
waħda, li tkun responsabbli biex tiffaċilita 
l-proċedura tal-kunsens għall-iżvilupp għal 
kull proġett.

L-Istati Membri jistgħu jaħtru awtorità 
waħda, li tkun responsabbli biex tiffaċilita 
l-proċedura tal-kunsens għall-iżvilupp għal 
kull proġett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jingħataw ċertu grad ta’ flessibbiltà dwar kif jixtiequ jissodisfaw 
ir-rekwiżiti tad-direttivi differenti tal-UE, mingħajr ma jiddgħajfu l-għanijiet ġenerali ta’ din 
il-leġiżlazzjoni.

Emenda 157
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jaħtru awtorità 
waħda, li tkun responsabbli biex tiffaċilita 
l-proċedura tal-kunsens għall-iżvilupp
għal kull proġett.

L-Istati Membri għandhom jaħtru awtorità 
waħda, li tkun responsabbli biex tiffaċilita 
l-proċedura tal-istima tal-impatt 
ambjentali għal kull proġett.

Or. pl

Emenda 158
Chris Davies

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-istimi kollha ta’ impatt ambjentali, l-
iżviluppatur għandu juri fir-rapport 
ambjentali li kkunsidra kull leġiżlazzjoni 
oħra tal-Unjoni rilevanti għall-iżvilupp 
propost li għalih huma meħtieġa stimi 
individwali tal-impatt ambjentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi spjegat li l-ambitu tar-rapport ambjentali għandu jkun allinjat mal-
għanijiet ġenerali tal-leġiżlazzjoni tal-UE applikabbli għall-valutazzjonijiet tal-impatt 
ambjentali

Emenda 159
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)
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Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 2, il-paragrafu 4 għandu 
jiġi emendat kif ġej:
“4. Bla ħsara għall-Artikolu 7, l-Istati 
Membri jistgħu, f’każijiet eċċezzjonali, 
jeżentaw proġett speċifiku kollu jew 
parti minnu mid-dispożizzjonijiet 
previsti f’din id-Direttiva.
Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu limiti ta’
esklużjoni għall-proġetti li m’għandhomx 
impatt sinifikanti fuq l-ambjent, sabiex 
jiġi limitat l-ingombru tad-dipartimenti ta’
tnedija u jiġu żgurati il-persuni li jwettqu 
dawn il-proġetti, billi jippermettu t-twettiq 
tagħhom fi żmien xieraq u kkontrollat.”

Or. fr

Emenda 160
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Nessa Childers, Vittorio 
Prodi

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 2, il-paragrafu 4 jiġi 
sostitwit b’dan li ġej:
"4. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 
7, l-Istati Membri jistgħu, f’każijiet 
eċċezzjonali, jeżentaw, jekk previst mil-
liġi nazzjonali, proġett speċifiku li 
għandu bħala għan uniku r-reazzjoni 
għal emerġenzi ċivili fl-intier tiegħu jew 
f’parti minnu mid-dispożizzjonijiet 
stabbiliti f’din id-Direttiva, jekk it-tali 
applikazzjoni jkollha effett negattiv fuq 
dawn l-iskopijiet.
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F’dan il-każ, l-Istati Membri għandhom:

(-a) jinformaw lill-pubbliku kkonċernat u 
jikkonsultaw miegħu;
(a) jikkunsidraw jekk għamla oħra ta’
stima tkunx adegwata;
(b) jagħmlu disponibbli għall-pubbliku 
kkonċernat  it-tagħrif miksub taħt 
għamliet oħra tal-istima msemmija fil-
punt (a), it-tagħrif li jkollu x’jaqsam 
mad-deċiżjoni dwar l-eżenzjoni u r-
raġunijiet għaliex tkun ġiet mogħtija;
(c) jinformaw lill-Kummissjoni, qabel 
ma jingħata l-kunsens, bir-raġunijiet li 
jiġġustifikaw l-eżenzjoni mogħtija, u 
jipprovduha bl-informazzjoni li jkunu 
għamlu disponibbli, fejn japplika, liċ-
ċittadini tagħhom stess.
Il-Kummissjoni għandha 
immedjatament tibgħat id-dokumenti li 
tkun irċeviet lill-Istati Membri l-oħra.
Il-Kummissjoni għandha tirrapporta ta’
kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan il-
paragrafu.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deroga tal-paragrafu 3 tal-Artikolu 1 dwar proġetti li l-għan ewlieni tagħhom hija r-
reazzjoni għall-emerġenzi ċivili hija mdaħħla fil-paragrafu  4 tal-Artikolu 2. Barra minn 
hekk, il-parteċipazzjoni pubblika hija msaħħa.

Emenda 161
Franco Bonanini
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 2, il-paragrafu 4 għandu 
jiġi sostitwit b’dan li ġej:
“4. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 7, l-Istati Membri jistgħu, 
f’każijiet eċċezzjonali, jeżentaw proġett 
speċifiku fl-intier tiegħu jew f’parti 
minnu mid-dispożizzjonijiet preskritti 
f’din id-Direttiva. F’dak il-każ, l-Istati 
Membri għandhom:
-a) jikkonsultaw lill-pubbliku interessat u 
jiżguraw rappreżentanza adegwata tal-
kategoriji soċjali u ekonomiċi li fuqhom 
se jħalli impatt ix-xogħol;
a) jikkunsidraw jekk għamla oħra ta’
stima tkunx approprjata;
b) jagħmlu disponibbli għall-pubbliku 
kkonċernat it-tagħrif miksub taħt 
għamliet oħra tal-istima msemmija fil-
punt (a), it-tagħrif li jkollu x’jaqsam 
mad-deċiżjoni dwar l-għotja tal-
eżenzjoni u r-raġunijiet għaliex tkun ġiet 
mogħtija;
c) jinformaw lill-Kummissjoni, qabel ma 
jingħata kunsens, bir-raġunijiet li 
jiġġustifikaw l-eżenzjoni mogħtija, u 
jipprovduha bl-informazzjoni li jkunu 
għamlu disponibbli, fejn japplika, liċ-
ċittadini tagħhom stess.
Il-Kummissjoni għandha 
immedjatament tibgħat id-dokumenti li 
tkun irċeviet lill-Istati Membri l-oħra. Il-
Kummissjoni għandha tirrapporta ta’
kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan il-
paragrafu.”

Or. it
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Emenda 162
Sandrine Bélier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 2, l-ewwel subparagrafu 
tal-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:
"4. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 7, l-Istati Membri jistgħu, 
f’każijiet eċċezzjonali u biss wara 
konsultazzjoni mal-pubbliku, jeżentaw 
proġett speċifiku fl-intier tiegħu jew 
f’parti minnu mid-dispożizzjonijiet 
preskritti f’din id-Direttiva.”

Or. en

Emenda 163
João Ferreira

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 2, l-ewwel subparagrafu 
tal-paragrafu 4 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:
“4. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 6(1) (ġdid) u l-Artikolu 7, l-Istati 
Membri jistgħu, f’każijiet eċċezzjonali, 
jeżentaw proġett speċifiku fl-intier tiegħu, 
jew parti minnu, mid-dispożizzjonijiet 
stabbiliti f’din id-Direttiva.”
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Or. pt

Ġustifikazzjoni

Hija sempliċiment kwistjoni tal-inserzjoni tal-espressjoni “l-Artikolu 6(1) (ġdid)” sabiex tiġi 
żgurata konsistenza mal-emenda li permezz tagħha l-pubbliku jkun intitolat għal talba ta’
stima tal-impatt ambjentali ta’ proġett partikolari meqjus li huwa ta’ tħassib, u għal dak il-
għan jitħaddmu l-arranġamenti ta’ parteċipazzjoni attiva li jinvolvu individwi, awtoritajiet 
lokali, jew organizzazzjonijiet.

Emenda 164
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istima tal-impatt fuq l-ambjent għandha
tidentifika, tiddeskrivi u tistma b’mod 
xieraq, fid-dawl ta’ kull każ individwali u 
b’mod konformi mal-Artikoli 4 sa 11, l-
effetti diretti u indiretti ta’ proġett fuq il-
fatturi li ġejjin:

L-istima tal-impatt fuq l-ambjent għandha 
fid-dawl ta’ kull każ individwali, b’mod 
konformi mal-Artikoli 5 sa 10 u b’mod
xieraq tidentifika u tiddeskrivi l-effetti 
diretti u indiretti rilevanti ta’ proġett fuq il-
fatturi li ġejjin u tagħmel stima jekk dawk 
l-effetti humiex sinifikanti:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tat-terminu ‘sinifikanti’ hija milqugħa peress li jagħmilha ċara li l-VIA 
għandha tiffoka fuq dawk l-aspetti tal-ambjent li x’aktarx jiġu affettwati b’mod sinifikanti. It-
terminu rilevanti jikkjarifika li l-effetti rilevanti biss għandhom ikunu koperti mill-VIA. Ir-
referenza għall-artikoli rilevanti tad-direttiva għandha tkun referenza għall-Artikoli 5 sa 10 
minflok 4 sa 11, peress li l-iskrinjar (Artikolu 4) mhuwiex element tal-VIA, u lanaqs hemm 
aċċess għall-ġustizzja (Artikolu 11).

Emenda 165
Sandrine Bélier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
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Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istima tal-impatt fuq l-ambjent għandha 
tidentifika, tiddeskrivi u tistma b’mod 
xieraq, fid-dawl ta’ kull każ individwali u 
b’mod konformi mal-Artikoli 4 sa 11, l-
effetti diretti u indiretti ta’ proġett fuq il-
fatturi li ġejjin:

L-istima tal-impatt fuq l-ambjent għandha 
tidentifika, tiddeskrivi u tistma b’mod
xieraq, fid-dawl ta’ kull każ individwali u
l-kundizzjonijiet ambjentali ta’ linja bażi, 
u b’mod konformi mal-Artikoli 4 sa 11, l-
effetti diretti u indiretti ta’ proġett fuq il-
fatturi li ġejjin:

Or. en

Emenda 166
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-popolazzjoni, is-saħħa tal-bniedem, 
u l-bijodiversità, b’attenzjoni partikolari 
għal speċijiet u ħabitats protetti skont id-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE(*) u d-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill(* *);

(a) il-bniedem, il-fawna u l-flora;

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-test tad-Direttiva dwar l-EIA applikabbli għandu jinżamm. It-termini ġodda proposti huma 
wisq vagi u hemm in-nuqqas ta’ referenza għal proġett speċifiku.

Emenda 167
Marianne Thyssen
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-popolazzjoni, is-saħħa tal-bniedem, u 
l-bijodiversità, b’attenzjoni partikolari għal 
speċijiet u ħabitats protetti skont id-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE u d-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill;

(a) il-popolazzjoni, is-saħħa tal-bniedem; 
il-fawna, il-flora u l-bijodiversità, 
b’attenzjoni partikolari għal speċijiet u 
ħabitats protetti skont id-Direttivi 
92/43/KEE u 2009/147/KE;

Or. en

Emenda 168
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-popolazzjoni, is-saħħa tal-bniedem, u
l-bijodiversità, b’attenzjoni partikolari għal 
speċijiet u ħabitats protetti skont id-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE(*) u d-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill(* *);

a) il-popolazzjoni, is-saħħa tal-bniedem, u
l-flora u l-fawna, b’attenzjoni partikolari 
għal speċijiet u ħabitats protetti skont id-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE(*) u d-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill(* *);

Or. it

Ġustifikazzjoni

Riformulazzjoni abbażi tat-test fis-seħħ.

Emenda 169
Eija-Riitta Korhola
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-popolazzjoni, is-saħħa tal-bniedem, u 
l-bijodiversità, b’attenzjoni partikolari għal 
speċijiet u ħabitats protetti skont id-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE u d-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill;

(a) il-popolazzjoni, is-saħħa tal-bniedem, u 
l-bijodiversità, b’attenzjoni partikolari, fejn 
applikabbli, għal speċijiet u ħabitats 
protetti skont id-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE u d-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill;

Or. en

Emenda 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-popolazzjoni, is-saħħa tal-bniedem, u 
l-bijodiversità, b’attenzjoni partikolari għal 
speċijiet u ħabitats protetti skont id-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE u d-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill;

(a) il-popolazzjoni, is-saħħa tal-bniedem, u 
l-bijodiversità, b’attenzjoni partikolari għal 
speċijiet u ħabitats protetti skont id-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE, id-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva 
2000/60/KE1;

_______________
1 ĠU L 327, 22.12.2000, p.1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Miżjuda d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma.
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Emenda 171
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
2011/92/KE
Artikolu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-art, il-ħamrija, l-ilma, l-arja u t-tibdil 
fil-klima;

(b) il-ħamrija, l-ilma, l-arja, il-klima u l-
pajsaġġ;

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-test kurrenti tad-Direttiva ma għandhux jiġi emendat. It-termini proposti ġodda huma vagi 
wisq – dawn jistgħu joħolqu inċertezza legali għall-implimentazzjoni futura tad-Direttiva; l-
estent tal-istima tal-impatt fuq l-ambjent finalment ma kienx ikun ċar. Fost l-oħrajn it-termini 
użati bħalissa għandhom jinżammu. F’dak li jikkonċerna r-riżultati tat-tibdil fil-klima, dawn 
diġà qegħdin jiġu eżaminati taħt il-punti (d) u (e).

Emenda 172
Struan Stevenson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-art, il-ħamrija, l-ilma, l-arja u t-tibdil 
fil-klima;

(b) il-ħamrija, l-ilma, l-arja u l-klima;

Or. en

Ġustifikazzjoni

‘L-art’ għandha titħassar peress li l-użu tal-art hija kompetenza tal-Istat Membru skont l-
Artikolu 192(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE. Mhuwiex possibbli għall-
iżviluppaturi ta’ proġett lokali li jivvalutaw l-effetti fuq it-tibdil fil-klima globali.
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Emenda 173
Christa Klaß

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-art, il-ħamrija, l-ilma, l-arja u t-tibdil 
fil-klima;

(b) il-ħamrija, l-ilma, l-arja u t-tibdil fil-
klima;

Or. de

Emenda 174
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-art, il-ħamrija, l-ilma, l-arja u t-tibdil 
fil-klima;

(b) l-art, il-ħamrija, l-ilma, l-arja u l-klima;

Or. de

Emenda 175
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-art, il-ħamrija, l-ilma, l-arja u t-tibdil 
fil-klima;

(b) l-art, il-ħamrija, l-ilma, l-arja u l-klima;

Or. pl

Emenda 176
Sandrine Bélier

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE 
Artikolu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-art, il-ħamrija, l-ilma, l-arja u t-tibdil 
fil-klima;

(b) l-art, il-ħamrija, is-saff ta’ taħt il-
ħamrija, l-ilma, l-arja, il-klima u t-tibdil 
fil-klima u r-riżorsi naturali;

Or. en

Emenda 177
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-art, il-ħamrija, l-ilma, l-arja u t-tibdil 
fil-klima;

(b) l-art, il-ħamrija, is-sottoswol, l-ilma, l-
arja u t-tibdil fil-klima;

Or. lt

Emenda 178
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-art, il-ħamrija, l-ilma, l-arja u t-tibdil 
fil-klima;

b) l-art, il-ħamrija, l-ilma, l-arja u t-tibdil 
fil-klima (f’termini ta’ emissjonijiet ta’
gass b’effett ta’ serra);

Or. it

Emenda 179
Christa Klaß

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) artijiet ikkultivati;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bil-proposta tal-Kummissjoni tal-UE għall-ewwel darba, fil-qafas ta’ stima tal-impatt fuq l-
ambjent, se jiġu eżaminati l-effetti ta’ proġett fuq l-art. L-art għall-protezzjoni madankollu ma 
għandhiex tkun illimitata biss għall-aspett ambjentali purament kwalitattiv tal-fertilità tal-
ħamrija, iżda għandha tkun estiża wkoll għall-preservazzjoni ta’ artijiet ikkultivati għall-
produzzjoni f’termini kwantitattivi.

Emenda 180
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-assi materjali, il-wirt kulturali u l-
pajsaġġ;

(c) l-assi materjali u l-wirt kulturali;

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-test kurrenti tad-Direttiva ma għandhux jiġi emendat. It-termini proposti ġodda huma vagi 
wisq – dawn jistgħu joħolqu inċertezza legali għall-implimentazzjoni futura tad-Direttiva; l-
estent tal-istima tal-impatt fuq l-ambjent finalment ma jkunx ċar.

Emenda 181
Struan Stevenson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-assi materjali, il-wirt kulturali u l-
pajsaġġ;

(c) l-assi materjali (inklużi impatti fuq 
valuri tal-proprjetà), il-wirt kulturali u l-
pajsaġġ;

Or. en

Emenda 182
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-assi materjali, il-wirt kulturali u l-
pajsaġġ;

(c) l-assi materjali, il-wirt kulturali u l-
pajsaġġ f’konformità mal-Artikolu 3 tat-
TUE, l-Artikoli 36 u 167 tat-TFUE;
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Or. en

Emenda 183
Christa Klaß

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-assi materjali, il-wirt kulturali u l-
pajsaġġ;

(c) l-assi materjali, il-wirt kulturali u l-
pajsaġġ f’konformità mal-Artikolu 3 tat-
TUE;

Or. en

Emenda 184
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-esponiment, il-vulnerabbiltà u r-
reżiljenza tal-fatturi msemmija fil-punti 
(a), (b) u (c), fir-rigward ta’ riskji ta’
diżastri naturali u dawk kawżati mill-
bniedem. "

imħassar

Or. de

Emenda 185
Holger Krahmer, Britta Reimers

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
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Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-esponiment, il-vulnerabbiltà u r-
reżiljenza tal-fatturi msemmija fil-punti 
(a), (b) u (c), fir-rigward ta’ riskji ta’
diżastri naturali u dawk kawżati mill-
bniedem. "

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-effetti ta’ diżastri naturali huma diffiċli li wieħed ibassarhom u ma jistgħux jiġu determinati 
biżżejjed.

Emenda 186
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-esponiment, il-vulnerabbiltà u r-
reżiljenza tal-fatturi msemmija fil-punti 
(a), (b) u (c), fir-rigward ta’ riskji ta’
diżastri naturali u dawk kawżati mill-
bniedem. 

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tintroduċi l-esponiment, il-vulnerabbiltà u r-reżiljenza tal-fatturi msemmija fil-
punti (a), (b) u (c), fir-rigward ta’ riskji ta’ diżastri naturali u dawk kawżati mill-bniedem.  
Din testendi l-ambitu tad-Direttiva għal qasam li jmur lil hinn minn kwistjonijiet ambjentali, 
jista’ jwassal għal rapporti ambjentali aktar kumplessi, għaljin u twal u jirdoppja r-rekwiżiti 
ta’ leġiżlazzjoni oħra Ewropea bħad-Direttiva Seveso III (dwar il-kontroll ta’ perikli ta’
inċidenti kbar ), pereżempju fir-rigward tal-valutazzjoni ta’ faċilitajiet li huma suxxettibbli 
għal riskji ta’ diżastru.



PE510.827v01-00 76/77 AM\936759MT.doc

MT

Emenda 187
Struan Stevenson

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-esponiment, il-vulnerabbiltà u r-
reżiljenza tal-fatturi msemmija fil-punti (a),
(b) u (c), fir-rigward ta’ riskji ta’ diżastri 
naturali u dawk kawżati mill-bniedem. "

(e) l-esponiment, il-vulnerabbiltà u r-
reżiljenza tal-fatturi msemmija fil-punti (a),
(b) u (c), fir-rigward ta’ riskji ta’ diżastri 
naturali u dawk kawżati mill-bniedem
possibbli, sakemm il-leġiżlazzjoni eżistenti 
tal-UE jew il-konvenzjonijiet 
internazzjonali jitolbu valutazzjoni bħal 
din.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda sens fl-applikazzjoni ta’ dan ir-rekwiżit għall-proġetti kollha koperti mid-
direttiva, peress li tkun ta’ piż kbir wisq għal ħafna minnhom. Proġetti li huma esposti jew 
vulnerabbli għad-diżastri huma koperti jew minn partijiet oħra tal-leġiżlazzjoni tal-UE jew 
minn konvenzjonijiet internazzjonali.

Emenda 188
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Għandhom jiġu kkunsidrati impatti 
ambjentali sinifikanti fuq il-fatturi 
msemmija fil-punti ġodda (a), (b) u (c) 
permezz ta’ riskji relatati mal-proġett ta’
diżastri naturali u diżastri kkawżati mill-
bniedem. Għandhom jiġu kkunsidrati 
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dawk l-avvenimenti, li wara valutazzjoni 
raġonevoli huma kkunsidrati bħala 
karatteristika għat-tip ta’ proġett. 

Or. de

Emenda 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ standardizzazzjoni ta’
proċeduri disponibbli dwar proġett jew 
installazzjoni partikolari, filwaqt li jiġu 
mħarsa l-kriterji BAT (L-Aħjar 
Teknoloġiji Disponibbli) l-awtorità 
kompetenti għandha tqis din l-
istandardizzazzjoni u tiffoka l-valutazzjoni 
tal-impatt ambjentali fuq il-post tal-
installazzjonijiet jew tal-proġett.

Or. es


