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tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta mill-Kummissjoni hija li tiġi riveduta s-sistema attwali tan-notifika ta' proġetti ta' 
investiment fl-enerġija: għandha l-għan li tiġbor informazzjoni xierqa dwar investimenti 
ppjanati sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tissorvelja s-sitwazzjoni tal-infrastruttura u 
tipprevedi problemi potenzjali.

Minkejja l-fatt li l-proposta hija ta' tip pjuttost amministrattiv, din tagħti idea dwar in-natura u 
l-kwalitajiet mistennija ta' investimenti futuri. Għalhekk, huwa importanti li ssir iktar enfasi 
fuq l-impatt ambjentali tal-proġetti sabiex jingħataw garanziji u iktar inċentivi għall-bini u d-
dekummissjonar tal-infrastruttura tal-enerġija b'mod sostenibbli, u bir-rispett dovut għall-
ambjent. 

Għalhekk, ir-rapporteur għal opinjoni jirrakkomanda l-emenda tal-proposta kif ġej:

 Għandha tingħata attenzjoni xierqa lill-impatt ambjentali tal-proġetti proposti sabiex 
ikun żgurat li s-sistema ta' enerġija tiġi żviluppata b'mod sostenibbli. Proġetti ta' 
investiment għandhom jiġu akkumpanjati minn valutazzjoni tal-impatt ambjentali 
xieraq kif meħtieġ, fost oħrajn, mid-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE dwar l-istima 
tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent1. 

 Infrastruttura tista' tiġi dekummissjonata f'fażijiet, billi ftit ftit jonqsu l-kapaċitajiet ta' 
produzzjoni. F'dak il-każ għandhom jintbagħtu mhux biss id-data tal-għeluq finali, 
iżda wkoll id-dati interim tal-eliminazzjoni gradwali.

 Meta infrastruttura ma tibqax tintuża, tista' tkun meħtieġa r-rijabilitazzjoni ambjentali 
tas-sit biex jiġu evitati t-tniġġiż u l-kontaminazzjoni. Għalhekk, kull meta jkun xieraq 
u meħtieġ minn leġiżlazzjoni speċifika, in-notifika għandha tipprovdi wkoll 
informazzjoni dwar il-miżuri ta' rijabilitazzjoni ppjanati.

 Sabiex jiġi evitat li jinbnew ħafna iktar stallazzjonijiet tal-ħżin tad-diossidu tal-
karbonju ftit taħt il-limitu, l-istallazzjonijiet tal-ħżin tad-diossidu tal-karbonju kollha 
għandhom jiġu notifikati irrispettivament mill-kapaċità tagħhom.

F'termini iktar ġenerali, ir-rapporteur għal opinjoni jinnota li l-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE 
diġà timponi obbligi ta' rappurtar u notifika b'relazzjoni mal-investiment u l-infrastruttura. 
Għandu jkun żgurat li l-użu ta' informazzjoni bħal din tiġi kkoordinata aħjar sabiex tkun tista' 
tiġi evitata r-ripetizzjoni tal-obbligi ta' rappurtar.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

                                               
1 ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40.; kif emendata
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Minħabba l-għanijiet politiċi ġodda u l-
iżviluppi tas-suq, l-investiment fl-
infrastruttura tal-enerġija fil-Komunità 
għandu jingħata aktar attenzjoni, b'mod 
partikolari bil-għan li jiġu antiċipati l-
problemi, jiġu promossi l-aqwa prattiki u 
tiġi stabbilita aktar trasparenza fl-iżvilupp 
futur tas-sistema tal-enerġija fil-Komunità.

(5) Minħabba l-għanijiet politiċi ġodda u l-
iżviluppi tas-suq, l-investiment fl-
infrastruttura tal-enerġija fil-Komunità 
għandu jingħata aktar attenzjoni, b'mod 
partikolari bil-għan li jiġu antiċipati l-
problemi, jiġu promossi l-aqwa prattiki u 
tiġi stabbilita aktar trasparenza fl-iżvilupp 
futur tas-sistema tal-enerġija fil-Komunità. 
Għandha tingħata l-attenzjoni xierqa lill-
impatt ambjentali tal-proġetti proposti 
sabiex ikun żgurat li s-sistema ta' enerġija 
tiġi żviluppata b'mod sostenibbli. Fejn 
ikun rikjest minn leġiżlazzjoni speċifika, 
il-proġetti ta' investiment għandhom jiġu 
akkumpanjati minn valutazzjoni tal-
impatt ambjentali, u għandhom jiġu 
kkonsultati wkoll il-miżuri ppjanati għar-
rijabilitazzjoni ambjentali.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) referenza għall-valutazzjoni tal-
impatt ambjentali tal-proġett ta' 
investiment, fejn valutazzjoni tal-impatt 
ta' dan it-tip hija meħtieġa mil-
leġiżlazzjoni speċifika.

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 5 - paragrafu 2 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-data probabbli tad-dekummissjonar. (b) id-data probabbli tad-dekummissjonar 
inkluż, fejn hu applikabbli, dati interim 
għall-eliminazzjoni gradwali tat-tħaddim 
tal-infrastruttura;

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) referenza għall-valutazzjoni tal-
impatt ambjentali tal-proġett ta' 
dekummissjonar, meta valutazzjoni tal-
impatt ta' dan it-tip tkun meħtieġa mil-
leġiżlazzjoni speċifika.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt b b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) il-lista ta' miżuri ppjanati għar-
rijabilitazzjoni ambjentali, meta 
rijabilitazzjoni ta' dan it-tip tkun meħtieġa 
mil-leġiżlazzjoni speċifika.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Anness - punt 5.2 - inċiż

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Stallazzjonijiet tal-ħżin (sit tal-ħżin jew 
kumpless b'kapaċità ta' 100 kt jew aktar).

– Stallazzjonijiet tal-ħżin (sit tal-ħżin jew 
kumpless ta' kwalunkwe kapaċità).

Or. en


