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PR_COD_Recastingam

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta' att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta' att ma jkunx emenda, huma indikati 
b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-
kontroll integrati tat-tniġġis) (Tfassil mill-ġdid)
(11962/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: it-tieni qari – tfassil mill-ġdid)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fl-ewwel qari (11962/2009 – C7–
0034/2010),

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2007)0844),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2), u l-Artikolu 175(1) tat-Trattat KE, skont liema 
artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0002/296/2008),

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari1,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill “Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fuq il-proċeduri 
interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għadejjin bħalissa” (COM(2009)0665),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 294(7) u 192(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 66 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7 0000/2010),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari kif tinsab hawnhekk;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1 Testi adottati, 10.3.2009, P6_TA(2009)0093.
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Emenda 1

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 14

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(14) Huwa importanti li tiġi pprovduta 
flessibbiltà suffiċjenti lill-awtoritajiet 
kompetenti biex jiġu stabbiliti valuri limitu 
tal-emissjonijiet li jiżguraw li, taħt 
kondizzjonijiet normali ta' tħaddim, l-
emissjonijiet ma jaqbżux il-livelli ta' 
emissjonijiet assoċjati mal-aħjar metodi 
tekniċi disponibbli. Għal dan il-għan, l-
awtorità kompetenti tista' tistabbilixxi 
limiti ta' emissjonijiet li jvarjaw mil-livelli 
ta' emissjonijiet assoċjati mal-aħjar metodi 
tekniċi disponibbli f'termini tal-valuri, il-
perijodi ta' żmien u l-kondizzjonijiet ta' 
referenza applikati, dment li jista' jintwera', 
permezz tar-riżultati tal-monitoraġġ ta' 
emissjonijiet, li l-emissjonijiet ma qabżux 
il-livelli ta' emissjonijiet assoċjati mal-
aħjar metodi tekniċi disponibbli.

(14) Huwa importanti li tiġi pprovduta 
flessibbiltà suffiċjenti lill-awtoritajiet 
kompetenti biex jiġu stabbiliti valuri limitu 
tal-emissjonijiet li jiżguraw li, taħt 
kondizzjonijiet normali ta' tħaddim, l-
emissjonijiet ma jaqbżux il-livelli ta' 
emissjonijiet assoċjati mal-aħjar metodi 
tekniċi disponibbli. Il-konformità mal-
valuri limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fil-
permessi naturalment tirriżulta f'livelli 
operazzjonali taħt dawk il-valuri limitu 
tal-emissjonijiet. Għal dan il-għan, l-
awtorità kompetenti tista' tistabbilixxi 
limiti ta' emissjonijiet li jvarjaw mil-livelli 
ta' emissjonijiet assoċjati mal-aħjar metodi 
tekniċi disponibbli f'termini tal-valuri, il-
perijodi ta' żmien u l-kondizzjonijiet ta' 
referenza applikati, dment li jista' jintwera', 
permezz tar-riżultati tal-monitoraġġ ta' 
emissjonijiet, li l-emissjonijiet ma qabżux 
il-livelli ta' emissjonijiet assoċjati mal-
aħjar metodi tekniċi disponibbli.

Or. en

Emenda 2

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 18

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(18) It-tifrix ta’ demel jikkontribwixxi 
b'mod sinifikattiv għall-emissjonijiet fl-
arja u l-ilma ta' sustanzi li jniġġsu. Bil-
ħsieb li jintlaħqu l-objettivi stabbiliti fl-
Istrateġija Tematika dwar it-Tniġġis tal-
Arja u l-liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni 
tal-ilma, jeħtieġ li l-Kummissjoni teżamina 

imħassar



PR\809082MT.doc 7/43 PE430.626v02-00

MT

l-ħtieġa li jiġu stabbiliti l-aktar kontrolli 
adatti ta' dawn l-emissjonijiet permezz tal-
applikazzjoni tal-aħjar metodi tekniċi 
disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’rabta mal-Emenda għall-Artikolu 73, paragrafu 2, subparagrafu a, inċiż iii. Tħassir tat-test 
tal-Kunsill.

Emenda 3

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 37

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(37) Sabiex jiġi pprevenut, imnaqqas u, 
safejn hu possibbli, jiġi eliminat it-tniġġis 
li ġej mill-attivitajiet industrijali bl-iktar 
mod kost-effettiv filwaqt li jiġi żgurat livell 
għoli ta' protezzjoni tal-ambjent b'mod 
sħiħ, b'mod partikolari permezz tal-
implimentazzjoni tal-aħjar metodi tekniċi 
disponibbli, jistgħu jiġu esplorati l-
possibbiltajiet għal strumenti bbażati fuq 
is-suq, bħall-iskambju ta' kwoti ta' 
emissjonijiet tal-ossidu tan-nitroġenu u 
tad-diossidu tal-kubrit.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta’ strumenti bbażati fuq is-suq tkompli tikkomplika l-leġiżlazzjoni. Barra 
minn hekk, l-emissjonijiet ta’ ossidi tan-nitroġenu u ta’ dijossidu tal-kubrit għandhom impatti 
lokali u/jew reġjonali u għalhekk ma jistgħux ikunu suġġetti għal kummerċ fuq l-iskala tal-
UE. Tħassir tat-test il-ġdid mill-Kunsill.
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Emenda 4

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 38

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(38) Il-miżuri meħtieġa għall-
implementazzjoni ta' din id-Direttiva 
għandhom jiġu adottati bi qbil mad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 
ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri 
għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' l-
implimentazzjoni konferiti fuq il-
Kummissjoni.

(38) Skont l-Artikolu 291 TFUE, ir-regoli 
u l-prinċipji ġenerali li jikkonċernaw il-
mekkaniżmi għall-kontroll tal-eżerċizzju 
tas-setgħat implimentattivi tal-
Kummissjoni min-naħa tal-Istati Membri 
għandhom jiġu stipulati minn qabel 
permezz ta’ regolament adottat bil-
proċedura leġiżlattiva ordinarja. Sakemm 
jiġi adottat dak ir-regolament il-ġdid, 
minħabba n-neċessità li tiġi adottata u 
implimentata kemm jista’ jkun malajr din 
id-Direttiva, il-kontroll min-naħa tal-Istati 
Membri għandu jiġi eżerċitat bi qbil mad-
dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 
1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li 
tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-
setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq 
il-Kummissjoni, sakemm dawk id-
dispożizzjonijiet jibqgħu kompatibbli mat-
Trattati emendati. Madankollu, ir-
referenzi għal dawk id-dispożizzjonijiet 
għandhom jiġu sostitwiti b’referenzi għar-
regoli u l-prinċipji stipulati fir-regolament 
il-ġdid malli dak ir-regolament jidħol fis-
seħħ.

Or. en

Emenda 5

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 39

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(39) Sabiex id-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva jkunu jistgħu jiġu adattati għall-
progress xjentifiku u tekniku abbażi tal-

(39) Sabiex id-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva jkunu jistgħu jiġu adattati għall-
progress xjentifiku u tekniku abbażi tal-
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aħjar teknika disponibbli, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa biex tadotta atti 
delegati f'konformità mal-Artikolu 290 tat-
Trattat fir-rigward tal-adattament ta' ċerti 
partijiet tal-Annessi V, VI u VII għal dan 
il-progress xjentifiku u tekniku. Fil-każ ta’ 
l-impjanti ta’ l-inċinerazzjoni ta’ l-iskart u 
l-impjanti tal-koinċinerazzjoni ta’ l-iskart, 
dan jista’ jinkludi l-istabbiliment ta’ kriterji 
li jippermettu derogi mill-monitoraġġ 
kontinwu ta' l-emissjonijiet ta’ trab totali.
Huwa partikolarment importanti li l-
Kummissjoni tikkonsulta l-esperti matul 
il-ħidma preparatorja tagħha, 
f'konformità mal-impenji li saru fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' 
Diċembru 2009 dwar l-implimentazzjoni 
tal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

aħjar teknika disponibbli, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa biex tadotta atti 
delegati f'konformità mal-Artikolu 290 
TFUE fir-rigward tal-adozzjoni tal-
konklużjonijiet tal-BAT u s-supplimentar 
jew l-emendar tal-valuri limitu tal-
emissjonijiet u r-regoli dwar il-
monitoraġġ u l-konformità diġà stabbiliti 
skont din id-Direttiva. Fil-każ ta’ l-
impjanti ta’ l-inċinerazzjoni ta’ l-iskart u l-
impjanti tal-koinċinerazzjoni ta’ l-iskart, 
dan jista’ jinkludi l-istabbiliment ta’ kriterji 
li jippermettu derogi mill-monitoraġġ 
kontinwu ta' l-emissjonijiet ta’ trab totali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda ta’ premessa ġdida introdotta mill-Kunsill. B’rabta mal-emenda tal-Artikolu 74, 
paragrafu1.

Emenda 6

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 39 a (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(39a) Sabiex id-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva jkunu jistgħu jiġu adattati għar-
riżultati tal-valutazzjonijiet mill-
Kummissjoni dwar il-bżonn ta’ rekwiżiti 
minimi għall-valuri limitu tal-
emissjonijiet għall-Unjoni kollha u regoli 
dwar il-monitoraġġ u l-konformità fir-
rigward ta’ ċerti attivitajiet fl-ambitu tal-
konklużjonijiet tal-BAT ikkonċernati, il-
Kummissjoni għandha, abbażi tal-impatt 
ta’ dawn l-attivitajiet fuq l-ambjent b'mod 
ġenerali, jew il-qagħda tal-
implimentazzjoni tal-aħjar metodi tekniċi 
disponibbli għal dawn l-attivitajiet, 
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tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 290 TFUE fir-rigward 
tat-twaqqif ta' valuri limitu ta' 
emissjonijiet għall-Unjoni kollha u regoli 
dwar il-monitoraġġ u l-konformità fir-
rigward ta’ attivitajiet fl-ambitu tal-
konklużjonijiet tal-BAT ikkonċernati.

Or. en

Emenda 7

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 39 b (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(39b) Sabiex id-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva jkunu jistgħu jiġu supplimentati 
jew emendati bil-għan li tiġi żgurata 
implimentazzjoni konsistenti madwar l-
UE tal-aħjar metodi tekniċi disponibbli kif 
deskritt fid-dokumenti ta’ referenza tal-
BAT, il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 TFUE fir-rigward tal-
istipular ta’ kriterji speċifiċi għat-twaqqif, 
f’każijiet straordinarji, ta’ valuri ta’ 
emissjonijiet inqas stretti mill-awtoritajiet 
kompetenti għall-installazzjonijiet filwaqt 
li jitqiesu r-riżultati tal-valutazzjonijiet 
tal-lokazzjoni ġeografika jew il-
kundizzjonijiet ambjentali lokali ta' 
installazzjoni jew il-karatteristiċi tekniċi 
tagħha. Madankollu dawn il-valuri tal-
emissjonijiet m'għandhomx jaqbżu r-
rekwiżiti minimi għall-valuri limitu tal-
emissjonijiet stabbiliti għall-Unjoni kollha 
u r-regoli dwar il-monitoraġġ u l-
konformità. Dawk il-valuri tal-
emissjonijiet ma għandhomx b’danakollu 
jeċċedu r-rekwiżiti minimi tal-Unjoni 
għall-valuri limitu ta' emissjonijiet u r-
regoli dwar il-monitoraġġ u l-konformità.

Or. en
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Emenda 8

Pożizzjoni tal-Kunsill
Premessa 39 c (ġdida)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(39c) Sabiex id-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva jkunu jistgħu jiġu supplimentati 
jew emendati bil-għan li jiġu żgurati 
implimentazzjoni konsistenti madwar l-
UE tal-aħjar metodi tekniċi disponibbli u 
stima sistematika tar-riskji ambjentali tal-
installazzjonijiet ikkonċernati, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 
TFUE fir-rigward ta’ regoli li 
jikkonċernaw id-determinazzjoni tal-
perjodi ta’ bidu u ta’ tmiem, id-data minn 
meta għandu jitwettaq il-kejl b’mod 
kontinwu tal-emissjonijiet fl-arja ta’ 
metalli tqal, dijossini u furani, u t-tip, il-
format u l-frekwenza tal-informazzjoni li 
l-Istati Memrbi għandhom jagħmlu 
disponibbli għall-Kummissjoni u kriterji 
oħrajn dwar l-istima tar-riskji ambjentali.

Or. en

Emenda 9

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 3 - punt 14

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(14) 'operatur' tfisser kull persuna fiżika 
jew ġuridika li topera jew tikkontrolla l-
installazzjoni jew impjant ta' kombustjoni, 
impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew 
impjant tal-koinċinerazzjoni tal-iskart 
kollha jew parti minnhom jew , fejn dan 

(14) 'operatur' tfisser kull persuna fiżika 
jew ġuridika li topera jew tikkontrolla 
impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart jew 
impjant tal-koinċinerazzjoni tal-iskart jew, 
fejn dan hu previst fil-legislazzjoni 
nazzjonali, li għaliha jkun ġie delegat poter 
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hu previst fil-legislazzjoni nazzjonali, li 
għaliha jkun ġie delegat poter deċiżiv 
ekonomiku fuq il-funzjonament tekniku 
tal-installazzjoni jew l-impjant;

deċiżiv ekonomiku fuq il-funzjonament 
tekniku tal-installazzjoni jew l-impjant;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tħassir ta’ terminu ġdid introdott mill-Kunsill.

Emenda 10

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 3 - punt 18

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(18) 'rapport ta' bażi' tfisser informazzjoni 
dwar il-qagħda tal-kontaminazzjoni tal-
ħamrija u l-ilma tal-pjan minn sustanzi 
rilevanti perikolużi;

(18) 'rapport ta' bażi' tfisser informazzjoni 
kkwantifikata dwar il-qagħda tal-
kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-ilma tal-
pjan minn ammonti sinifikanti ta’ sustanzi 
rilevanti perikolużi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dħul mill-ġdid tal-Emenda 15 tal-ewwel qari.

Emenda 11

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 3 - punt 46 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(46a) ‘regoli ġenerali vinkolanti’ tfisser 
valuri limitu tal-emissjonijiet jew 
kundizzjonijiet oħrajn, definiti fil-
leġiżlazzjoni ambjentali, mill-inqas fil-
livell settorjali, li jiġu stipulati bl-
intenzjoni li jintużaw direttament biex jiġu 
stabbiliti l-kundizzjonijiet għal permess.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta’ definizzjoni ċara ta’ ‘regoli ġenerali vinkolanti’. Dħul mill-ġdid tal-Emenda 
17 tal-ewwel qari.

Emenda 12

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 8 - paragrafu 2 - subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Fejn il-ksur tal-kondizzjonijiet għal 
permess ikun ta' periklu immedjat għas-
saħħa tal-bniedem jew jhedded li jikkawża 
effett immedjat negattiv sinifikanti fuq l-
ambjent , u sakemm ma jerġax ikun hemm 
konformità skont il-punti (b) u (c) tal-
ewwel subparagrafu, it-tħaddim tal-
installazzjoni, l-impjant ta' kombustjoni, l-
impjant tal-inċinerazzjoni tal-iskart, l-
impjant tal-koinċinerazzjoni tal-iskart jew 
il-parti rilevanti tiegħu għandha tkun 
sospiża.

Fejn il-ksur tal-kondizzjonijiet għal 
permess ikun ta' periklu sinifikanti għas-
saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent, u 
sakemm ma jerġax ikun hemm konformità 
skont il-punti (b) u (c) tal-ewwel 
subparagrafu, it-tħaddim tal- installazzjoni, 
l-impjant ta' kombustjoni, l-impjant tal-
inċinerazzjoni tal-iskart, l-impjant tal-
koinċinerazzjoni tal-iskart jew il-parti 
rilevanti tiegħu għandha tkun sospiża

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dħul mill-ġdid parzjali tal-Emenda 21 tal-ewwel qari.

Emenda 13

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 12 - paragrafu 1 - punt e

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(e) fejn applikabbli, rapport ta' bażi skont 
l-Artikolu 22(2);

(e) meta l-attività tkun tinvolvi ammonti 
sinifikanti ta’ sustanzi perikolużi 
relevanti, rapport ta' bażi li jipprovdi 
informazzjoni dwar dawk is-sustanzi;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dħul mill-ġdid tal-Emenda 23 tal-ewwel qari.

Emenda 14

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 - paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha takkwista l-
opinjoni tal-forum dwar il-kontenut 
propost tad-dokumenti ta' referenza tal-
BAT u għandha tqis din l-opinjoni għall-
proċeduri stabbiliti fil-paragrafu 5.

4. Il-Kummissjoni għandha takkwista u 
tagħmel disponibbli pubblikament l-
opinjoni tal-forum dwar il-kontenut 
propost tad-dokumenti ta' referenza tal-
BAT u għandha tqis din l-opinjoni għall-
proċeduri stabbiliti fil-paragrafu 5.

Or. en

Emenda 15

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 - paragrafu 5

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5. Deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-
BAT għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 75(2).

5. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz ta’ atti delegati skont l-Artikolu 
76, deċiżjonijiet dwar il-konklużjonijiet tal-
BAT.

Or. en

Emenda 16

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 - paragrafu 5 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5a. Wara l-adozzjoni ta’ deċiżjoni dwar il-
konklużjonijiet tal-BAT skont il-
paragrafu 5, il-Kummissjoni għandha 



PR\809082MT.doc 15/43 PE430.626v02-00

MT

tivvaluta l-bżonn ta’ azzjoni tal-Unjoni 
permezz tal-iffissar ta’ rekwiżiti minimi 
għall-valuri limitu tal-emissjonijiet u 
regoli dwar il-monitoraġġ u l-konformità 
fir-rigward ta’ attivitajiet fl-ambitu tal-
konklużjonijiet tal-BAT ikkonċernati, 
abbażi tal-kriterji li ġejjin:
(a) l-impatt tal-attivitajiet ikkonċernati 
fuq l-ambjent b’mod ġenerali; u
(b) il-qagħda tal-implimentazzjoni tal-
aħjar metodi tekniċi disponibbli għall-
attivitajiet ikkonċernati.
Wara li tkun kisbet l-opinjoni tal-forum 
imsemmi fil-paragrafu 3, u sa mhux aktar 
tard minn 12-il xahar wara l-adozzjoni ta’ 
deċiżjoni dwar il-konklużjonijiet tal-BAT, 
il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport dwar ir-riżultati tal-valutazzjoni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 17

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 - paragrafu 5 b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5b. Meta r-rapport imsemmi fil-paragrafu 
5a jidentifika l-bżonn ta’ rekwiżiti minimi 
għall-valuri limitu tal-emissjonijiet għall-
Unjoni kollha u regoli dwar il-monitoraġġ 
u l-konformità, il-Kummissjoni tista’ 
tadotta, permezz ta’ atti delegati skont l-
Artikolu 76, rekwiżiti minimi għall-valuri 
limitu tal-emissjonijiet u regoli dwar il-
monitoraġġ u l-konformità tal-attivitajiet 
ikkonċernati.

Or. en
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Emenda 18

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 13 - paragrafu 6

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

6. Wara l-adozzjoni ta' deċiżjoni skont il-
paragrafu 5, il-Kummissjoni għandha, 
mingħajr dewmien, tagħmel disponibbli 
pubblikament id-dokument ta' referenza 
tal-BAT.

6. Wara l-adozzjoni ta' deċiżjoni skont il-
paragrafu 5, il-Kummissjoni għandha, 
mingħajr dewmien, tagħmel disponibbli 
pubblikament id-dokument ta' referenza 
tal-BAT u tiżgura li l-konklużjonijiet tal-
BAT tad-dokument ta’ referenza tal-BAT 
ikunu disponibbli fil-lingwi uffiċjali tal-
Istati Membri. Fuq it-talba ta’ Stat 
Membru, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel disponibbli d-dokument ta’ 
referenza tal-BAT kollu kemm hu fil-
lingwa mitluba. L-aġġornar tad-
dokumenti ta’ referenza tal-BAT għandu 
jiġi finalizzat sa mhux aktar tard minn 8 
snin wara l-pubblikazzjoni tal-verżjoni 
preċedenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dħul mill-ġdid parzjali tal-Emenda 27 tal-ewwel qari.

Emenda 19

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 14 - paragrafu 1 - subparagrafu 2 - punt f

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(f) miżuri relatati ma' kondizzjonijiet 
minbarra l-kondizzjonijiet normali ta' 
tħaddim bħall-bidu tat-tħaddim, tnixxijiet 
minħabba ħsara, waqfien momentarju, u 
waqfien definittiv tat-tħaddim;

(f) miżuri relatati ma' kondizzjonijiet 
minbarra l-kondizzjonijiet normali ta' 
tħaddim bħall-bidu u t-tmien tat-tħaddim, 
tnixxijiet minħabba ħsara, waqfien 
momentarju, u waqfien definittiv tat-
tħaddim;

Or. en
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Emenda 20

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 14 - paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 19, 
l-awtorità kompetenti tista' tiġi permessa
tistabbilixxi kondizzjonijiet aktar stretti 
għal permess minn dawk li jistgħu jinkisbu 
bl-użu tal-aħjar metodi tekniċi disponibbli 
kif deskritt fil-konklużjonijiet tal-BAT.

4. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 19, l-
awtorità kompetenti tista' tistabbilixxi 
kondizzjonijiet aktar stretti għal permess 
minn dawk li jistgħu jinkisbu bl-użu tal-
aħjar metodi tekniċi disponibbli kif deskritt 
fil-konklużjonijiet tal-BAT. L-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu regoli li 
bihom l-awtorità kompetenti tista’ tiffissa 
kondizzjonijiet aktar stetti.

Or. en

Emenda 21

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 14 - paragrafu 6

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

6. Fejn attività jew tip ta' proċess ta' 
produzzjoni imwettqa f'installazzjoni, 
mhumiex koperti minn kwalunkwe waħda 
mill-konklużjonijiet tal-BAT jew fejn 
dawk il-konklużjonijiet ma jindirizzawx l-
effetti ambjentali potenzjali kollha tal-
attività jew il-proċess , l-awtorità 
kompetenti għandha tistabbilixxi l-
kondizzjonijiet għal permess abbażi ta l-
aħjar metodi tekniċi disponibbli li hi tkun 
iddeterminat għall-attivitajiet jew il-
proċessi kkonċernati, billi tikkunsidra 
b'mod speċjali l-kriterji elenkati fl-Anness 
III .

6. Fejn attività jew tip ta' proċess ta' 
produzzjoni mwettaq f'installazzjoni, ma 
jkunx kopert minn kwalunkwe waħda mill-
konklużjonijiet tal-BAT jew fejn dawk il-
konklużjonijiet ma jindirizzawx l-effetti 
ambjentali potenzjali kollha tal-attività jew 
il-proċess, l-awtorità kompetenti għandha, 
b’konsultazzjoni mal-operatur, 
tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għal permess 
abbażi tal-aħjar metodi tekniċi disponibbli 
li hi tkun iddeterminat għall-attivitajiet jew 
il-proċessi kkonċernati, billi tikkunsidra 
b'mod speċjali l-kriterji elenkati fl-
Anness III.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Huwa l-operatur dak li jaf l-aħjar il-proċess tiegħu, u huwa għandu jkun involut fid-
determinazzjoni tal-kundizzjonijiet għal permess li jistgħu jinkisbu permezz tal-aħjar metodi 



PE430.626v02-00 18/43 PR\809082MT.doc

MT

tekniċi disponibbli. Dħul mill-ġdid parzjali tal-Emenda 30 tal-ewwel qari.

Emenda 22

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 - paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. B'deroga mit- tielet paragrafu, l-awtorità 
kompetenti tista', f'każijiet speċifiċi, fuq il-
bażi tal-valutazzjoni tal-ispejjeż u l-
benefiċċji ambjentali u ekonomiċi billi 
jitqiesu l-karatteristiċi tekniċi tal-
installazzjoni kkonċernata, il-pożizzjoni 
ġeografika tagħha u l-kondizzjonijiet 
ambjentali lokali, tistabbilixxi valuri limitu 
tal-emissjonijiet li jiddevjaw minn dawk 
stabbiliti mill-applikazzjoni tal-paragrafu 
3 .

4. B'deroga mit- tielet paragrafu u bla 
ħsara għall-Artikolu 18, l-awtorità 
kompetenti tista', f'każijiet straordinarji
tistabbilixxi valuri limitu tal-emissjonijiet 
inqas stretti. Tali deroga tista’ tapplika 
biss meta valutazzjoni turi li:

a) il-lokazzjoni ġeografika jew il-
kundizzjonijiet ambjentali lokali tal-
installazzjoni kkonċernata ma 
jippermettux l-implimentazzjoni, f’din l-
installazzjoni jew f’parti minn din l-
installazzjoni, tal-aħjar metodi tekniċi 
disponibbli deskritti fid-dokument ta’ 
referenza tal-BAT jew;
b) il-karattersitiċi tekniċi tal-installazzjoni 
kkonċernata ma jippermettux l-
implimentazzjoni f’din l-installazzjoni jew 
f’parti minn din l-installazzjoni tal-aħjar 
metodi tekniċi disponibbli deskritti fid-
dokument ta’ referenza tal-BAT jew;
c) l-implimentazzjoni tal-aħjar metodi 
tekniċi disponibbli kif deskritti fid-
dokument ta’ referenza tal-BAT tkun 
twassal għal disparità ovvja bejn il-
kostijiet ekonomiċi u l-vantaġġi 
ambjentali, li hija raġuni biex tiġi 
kkunsidrata mill-ġdid il-proporzjonalità.

L-awtorità kompetenti għandha tipprovdi 
r-raġunijiet għall-applikazzjoni tal-ewwel 
subparagrafu inkluż ir-riżultat tal-
valutazzjoni u l-ġustifikazzjoni għall-

L-awtorità kompetenti għandha 
tiddokumenta f’anness għall-
kundizzjonijiet għal permess, ir-raġunijiet 
għall-applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu 
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kondizzjonijiet imposti. inkluż ir-riżultat tal-valutazzjoni u l-
ġustifikazzjoni għall-kondizzjonijiet 
imposti.

Il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
madankollu m'għandhomx jaqbżu l-valuri
limitu tal-emissjonijiet stabbiliti fl-Annessi 
V sa VIII, fejn applikabbli.

Dawk il-valuri limitu tal-emissjonijiet 
madankollu m'għandhomx jaqbżu r-
rekwiżiti minimi għal-valuri limitu tal-
emissjonijiet stabbiliti skont l-Artikolu 
13(5b) jew, fejn applikabbli, fl-Annessi V 
sa VIII.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
membri tal-pubbliku kkonċernati 
jingħataw opportunitajiet bikrija u 
effettivi biex jipparteċipaw fil-proċess ta’ 
teħid ta’ deċiżjonijiet relatati mal-għoti 
tad-deroga msemmija f’dan il-paragarafu.

Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi gwida li 
tispeċifika l-kriterji li għandhom jiġu 
kkunsidrati għall-applikazzjoni ta' dan il-
paragrafu.

Il-Kummissjoni tista' tadotta, permezz ta’ 
atti delegati skont l-Artikolu 76, kriterji 
speċifiċi għall-għoti tad-deroga msemmija 
f’dan il-paragrafu.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jivvalutaw mill-ġdid l-applikazzjoni tal-
ewwel subparagrafu bħala parti minn kull 
rikonsiderazzjoni tal-kondizzjonijiet għal 
permess skont l-Artikolu 21.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jivvalutaw mill-ġdid l-applikazzjoni tal-
ewwel subparagrafu bħala parti minn kull 
rikonsiderazzjoni tal-kondizzjonijiet għal 
permess skont l-Artikolu 21.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dħul mill-ġdid parzjali tal-Emenda 32 tal-ewwel qari.

Emenda 23

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 15 - paragrafu 4 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4a. Il-paragrafi 2, 3 u 4 għandhom 
japplikaw għat-tifrix ta’ demel solidu u 
likwidu tal-bhejjem barra s-sit tal-
installazzjoni msemmi fil-punt 6.6 tal-
Anness I, bl-eċċezzjoni taż-żoni inklużi fil-
kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva tal-
Kunsill 91/676/KEE tat-12 ta’ Diċembru 
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1991 dwar il-protezzjoni tal-ilma kontra t-
tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi 
agrikoli.
1 ĠU L 375, 31.12.1991, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dħul mill-ġdid tal-Emenda 114 tal-ewwel qari.

Emenda 24

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 17

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Meta jiġu adottati regoli ġenerali vinkolanti 
kif imsemmi fl-Artikolu 6, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw approċċ integrat u 
livell għoli ta' protezzjoni għall-ambjent 
kollu kemm hu ekwivalenti għal dak li 
jista' jinkiseb b'kondizzjonijiet għal 
permess individwali. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li dawk ir-regoli 
ġenerali vinkolanti jkunu aġġornati skont 
l-iżviluppi fl-aħjar metodi tekniċi 
disponibbli.

1. Meta jiġu adottati regoli ġenerali 
vinkolanti, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw approċċ integrat u livell għoli ta' 
protezzjoni għall-ambjent kollu kemm hu 
ekwivalenti għal dak li jista' jinkiseb 
b'kondizzjonijiet għal permess individwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tħassir taż-żieda introdotta mill-Kunsill. B’rabta mal-Emenda tal-Artikolu 17, paragrafu 3a 
(ġdid).

Emenda 25

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 17 - paragrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1a. Ir-regoli ġenerali vinkolanti 
għandhom ikunu bbażati fuq l-aħjar 
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metodi tekniċi disponibbli, bla ma jiġi 
preskritt l-użu ta’ xi teknika jew 
teknoloġija speċifika partikolari sabiex 
tiġi żgurata konformità mal-Artikoli 14 u 
15.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dħul mill-ġdid tal-Emenda 34 tal-ewwel qari.

Emenda 26

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 17 - paragrafu 1 b (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
r-regoli ġenerali vinkolanti jinżammu 
aġġornati skont l-iżviluppi tal-aħjar 
metodi tekniċi disponibbli sabiex tiġi 
żgurata konformità mal-Artikolu 21.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dħul mill-ġdid tal-Emenda 35 tal-ewwel qari.

Emenda 27

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 17 - paragrafu 1 c (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1c. Ir-regoli ġenerali vinkolanti adottati 
skont il-paragrafi 1 sa 1b għandu jkun 
fihom referenza għal din id-Direttiva jew 
għandhom ikunu akkumpanjati b’tali 
referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni 
uffiċjali tagħhom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dħul mill-ġdid tat-test propost mill-Kummissjoni.

Emenda 28

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 19

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtorità kompetenti ssegwi jew tkun 
infurmata bl-aħjar metodi tekniċi 
disponibbli u bil-pubblikazzjoni ta' 
kwalunkwe konklużjonijiet ġodda jew 
aġġornati tal-BAT.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtorità kompetenti ssegwi jew tkun 
infurmata bl-aħjar metodi tekniċi 
disponibbli u bil-pubblikazzjoni ta' 
kwalunkwe konklużjonijiet ġodda jew 
aġġornati tal-BAT, filwaqt li jinfurmaw 
ukoll lill-membri tal-pubbliku 
kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa utli li l-Istati Membri jinfurmaw lill-pubbliku kkonċernat dwar l-iżviluppi tal-
konklużjonijiet tal-BAT. Dħul mill-ġdid tal-Emenda 36 tal-ewwel qari.

Emenda 29

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 22 - paragrafu 2 - subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. Meta l-attività tinvolvi l-użu, il-
produzzjoni jew ir-rilaxx ta' sustanzi 
perikolużi rilevanti, u fir-rigward tal-
possibbiltà ta' kontaminazzjoni tal-ħamrija 
u tal-ilma tal-pjan fuq is-sit tal-
installazzjoni, l-operatur għandu jħejji u 
jippreżenta lill-awtorità kompetenti rapport 
ta' bażi qabel ma jibda jħaddem 
installazzjoni jew qabel ma permess għal 
installazzjoni jiġi aġġornat għall-ewwel 
darba wara …*

2. Meta l-attività tinvolvi l-użu, il-
produzzjoni jew ir-rilaxx ta' ammonti 
sinifikanti ta’ sustanzi perikolużi rilevanti, 
u fir-rigward tal-possibbiltà ta' 
kontaminazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma tal-
pjan fuq is-sit tal-installazzjoni, l-operatur 
għandu jħejji u jippreżenta lill-awtorità 
kompetenti rapport ta' bażi qabel ma jibda 
jħaddem installazzjoni jew qabel ma 
permess għal installazzjoni jiġi aġġornat 
għall-ewwel darba wara ...*.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dħul mill-ġdid parzjali tal-Emenda 41 tal-ewwel qari.

Emenda 30

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 23 - paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Abbażi tal-pjani ta' spezzjoni, l-awtorità 
kompetenti għandha regolarment tfassal 
programmi għal spezzjonijiet ambjentali 
ta' rutina , inkluża l-frekwenza taż-żjarat 
fuq is-siti għal tipi differenti ta' 
installazzjonijiet.

4. Abbażi tal-pjanijiet ta' spezzjoni, l-
awtorità kompetenti għandha regolarment 
tfassal programmi ta’ spezzjoni, u 
tiddetermina l-frekwenza taż-żjarat fuq is-
siti għal tipi differenti ta' installazzjonijiet.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm għadd suffiċjenti ta’ persuni 
kkwalifikati b’mod xieraq disponibbli biex 
iwettqu l-ispezzjonijiet.
Dawn il-programmi għandhom jinkludu 
mill-inqas żjara għal għarrieda fuq is-sit 
kull tmintax-il xahar, għal kull 
installazzjoni. Din il-frekwenza għandha 
tiżdied għal mill-inqas kull sitt xhur jekk 
spezzjoni tidentifika każ ta’ nuqqas ta’ 
konformità mal-kundizzjonijiet għall-
permess.

Il-perijodu bejn żewġ żjarat fuq is-siti 
għandu jkun ibbażat fuq stima sistematika 
tar-riskji ambjentali tal-installazzjonijiet 
ikkonċernati u m'għandux jaqbeż is-sena 
għall-installazzjonijiet tal-ogħla riskju u 
tliet snin għall-installazzjonijiet tal-anqas 
riskju.

Meta dawn il-programmi jkunu bbażati
fuq stima sistematika tar-riskji ambjentali 
tal-installazzjonijiet ikkonċernati, il-
frekwenza taż-żjarat fuq is-sit tista’ 
titnaqqas għal minimu ta’ darba kull 24 
xahar.

L-istima sistematika tar-riskji ambjentali 
għandha tkun ibbażata, mill-anqas, fuq il-
kriterji li ġejjin:

L-istima sistemika tar-riskji ambjentali 
għandha tkun ibbażata fuq kriterji oġġettivi 
bħal:

(a) l-impatti potenzjali u reali tal-
installazzjonijiet ikkonċernati fuq is-
saħħa tal-bniedem u l-ambjent b'kont 
meħud tal-livelli u t-tipi ta' emissjonijiet, 
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is-sensitività tal-ambjent lokali u r-riskju 
ta' aċċidenti;
(b) ir-reġistru tal-konformità mal-
kondizzjonijiet għal permess;

(a) ir-reġistru tal-konformità tal-operaturi
mal-kondizzjonijiet għal permess;

(b) l-impatti tal-installazzjoni fuq l-
ambjent u s-saħħa tal-bniedem; jew

(c) il-parteċipazzjoni fl-iskema tal-Unjoni 
għall-immaniġġar tal-ambjent u verifika 
(EMAS)

(c) il-parteċipazzjoni tal-operatur fl-
iskema tal-Unjoni għall-immaniġġar tal-
ambjent u verifika (EMAS), skont ir-
Regolament (KE) Nru 1221/20091, jew l-
implimentazzjoni ta’ sistemi ekwivalenti 
ta’ ekommaniġġjar.
Il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta’ 
atti delegati skont l-Artikolu 76, kriterji 
ulterjuri dwar l-istima tar-riskji 
ambjentali.
1 Ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta-25 ta' 
Novembru 2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja 
ta’ organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta’ 
ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) (ĠU L 342, 
22.12.2009, p. 1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dħul mill-ġdid tal-Emenda 44 tal-ewwel qari (PE, l-ewwel qari, Artikolu 25 - paragrafu 4)

Emenda 31

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 23 - paragrafu 6 - subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

L-abbozz ta' rapport għandu jintbagħat
lill-operatur ikkonċernat u r-rapport finali 
għandu jsir pubblikament disponibbli skont 
id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 
2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif 
ambjentali fi tliet xhur wara li ssir iż-żjara 
fuq il-post.

Ir-rapport għandu jkun notifikat lill-
operatur ikkonċernat fi żmien xahrejn. Ir-
rapport għandu jsir pubblikament 
disponibbli fuq l-Internet mill-awtorità 
kompetenti fi żmien erba’ xhur minn wara 
li ssir iż-żjara fuq il-post.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dħul mill-ġdid parzjali tal-Emenda 46 tal-ewwel qari.

Emenda 32

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 24 - paragrafu 1 - subparagrafu 1 - punt c a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(ca) l-aġġornament ta’ permess jew tal-
kondizzjonijiet għal permess għal 
installazzjoni meta tkun se tingħata 
deroga skont l-Artikolu 15(4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dħul mill-ġdid tal-Emenda 47 tal-ewwel qari (PE, l-ewwel qari, Artikolu 25 - paragrafu 4).

Emenda 33

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 24 - paragrafu 2 - punt e

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(e) kif il-kondizzjonijiet għal permess, 
inklużi l-valuri limitu tal-emissjonijiet
ikunu ġew determinati f'relazzjoni mal-
aħjar metodi tekniċi disponibbli u l-livelli 
tal-emissjonijiet assoċjati ;

(e) kif il-kondizzjonijiet għal permess 
imsemmija fl-Artikolu 14 ikunu ġew 
determinati f'relazzjoni mal-aħjar metodi 
tekniċi disponibbli u l-livelli tal-
emissjonijiet assoċjati kif deskritt fid-
dokumenti ta’ referenza tal-BAT;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dħul mill-ġdid tal-Emenda 51 tal-ewwel qari.
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Emenda 34

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 24 - paragrafu 2 - punt f

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(f) meta jiġi applikat l-Artikolu 15(4 ), ir-
raġunijiet għal dik l-applikazzjoni kif 
imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 15(4);

(f) meta tingħata deroga skont l-Artikolu 
15(4), ir-raġunijiet speċifiċi għal dik id-
deroga abbażi tal-kriterji stipulati f’dak il-
paragrafu u l-kundizzjonijiet imposti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dħul mill-ġdid tal-Emenda 52 tal-ewwel qari.

Emenda 35

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 24 - paragrafu 2 - punt f a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(fa) ir-riżultat tar-rikonsiderazzjoni tal-
kundizzjonijiet għal permessi kif imsemmi 
fl-Artikolu 21.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dħul mill-ġdid tal-Emenda 53 tal-ewwel qari.

Emenda 36

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 28 - subparagrafu 2 - punt i

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(i) turbini tal-gass użati fuq pjattaformi 
lilhinn mill-kosta;

(i) turbini tal-gass u magni tal-gass użati 
fuq pjattaformi lil hinn mill-kosta;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-turbini tal-gass u l-magni tal-gass huma teknoloġiji li jikkompetu ma' xulxin fis-settur tas-
suq tal-pjattaformi lil hinn mill-kosta. Sabiex jinkisbu kundizzjonijiet ugwali għal dawn iż-
żewġ teknoloġiji, il-magni tal-gass li jintużaw fuq pjattaformi lil hinn mill-kosta għandhom 
jiġu esklużi wkoll mill-kamp ta’ applikazzjoni ta' din id-direttiva.

Emenda 37

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 32

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 32 imħassar
Pjan Nazzjonali Transitorju

1. Matul il-perijodu mill-1 ta' Jannar 
2016 sal-31 ta' Diċembru 2020, l-Istati 
Membri jistgħu jfasslu u jimplimentaw 
pjan nazzjonali transitorju li jkopri 
impjanti ta' kombustjoni li ngħataw l-
ewwel permess qabel is-27 ta' Novembru 
2002 jew li l-operaturi tagħhom kienu 
ppreżentaw applikazzjoni kompluta għal 
permess qabel dik id-data, sakemm l-
impjant ma bediex jopera aktar tard mis-
27 ta' Novembru 2003. Għal kull impjant 
ta' kombustjoni kopert mill-pjan, il-pjan 
għandu jkopri emissjonijiet ta' waħda jew 
aktar mis-sustanzi li jniġġsu li ġejjin:
ossidi tan-nitroġenu, diossidu tal-kubrit u 
trab. Għat-turbini tal-gass, l-emissjonijiet 
tal-ossidu tan-nitroġenu biss għandhom 
ikunu koperti mill-pjan.
Il-pjan nazzjonali transitorju m'għandux 
jinkludi kwalunkwe mill-impjanti ta' 
kombustjoni li ġejjin:
(a) dawk li għalihom japplika l-Artikolu 
33(1);

(b) dawk f'raffineriji li jtajru gassijiet 
kalorifiċi baxxi mill-gassifikazzjoni ta' 
residwi ta' raffineriji jew ir-residwi ta' 
distillazzjoni u konverżjoni mir-raffinar 
ta' żejt mhux raffinat għall-konsum 
tagħhom stess, waħdu jew ma' karburanti 
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oħrajn;
(c) dawk li għalihom japplika l-Artikolu 
35.

2. L-impjanti ta' kombustjoni koperti mill-
pjan jistgħu jiġu eżentati mill-konformità 
mal-valuri għal-limitu ta' emissjonijiet 
imsemmijin fl-Artikolu 30(2) għas-
sustanzi li jniġġsu li huma suġġetti għall-
pjan jew, fejn applikabbli, mar-rati tat-
tneħħija tal-kubrit imsemmijin fl-Artikolu 
33.
Il-valuri limitu tal-emissjonijiet għad-
diossidu tal-kubrit, l-ossidi tan-nitroġenu 
u trab stabbiliti fil-permess tal-impjant ta' 
kombustjoni applikabbli fil-31 ta' 
Diċembru 2015, skont b'mod partikolari 
r-rekwiżiti tad-Direttivi 2001/80/KE u 
2008/1/KE, għandhom mill-inqas 
jinżammu.
L-impjanti ta' kombustjoni b'input 
termiku kkwalifikat totali ta' aktar minn 
500 MW li jaħraq karburanti solidi, li 
ngħataw l-ewwel permess wara l-1 ta' 
Lulju 1987, għandhom jikkonformaw 
mal-valuri limitu tal-emissjonijiet għall-
ossidi tan-nitroġenu stabbiliti fil-Parti 1 
tal-Anness V.
3. Għal kull waħda mis-sustanzi li jniġġsu 
li huwa jkopri, il-pjan nazzjonali 
transitorju għandu jistabbilixxi limitu li 
jiddefinixxi l-emissjonijiet totali massimi 
ta' kull sena għall-impjanti kollha koperti 
mill-pjan abbażi tal-input termali kkwotat 
totali ta' kull impjant fil-31 ta' Diċembru 
2010, is-sigħat tiegħu ta' tħaddim annwali 
attwali u l-użu tiegħu ta' karburant, bil-
medja tal-aħħar għaxar snin ta' tħaddim 
sal-2010 u inkluża l-2010.
Il-limitu għas-sena 2016 għandu jiġi 
kkalkulat abbażi tal-valuri limitu ta' 
emissjonijiet rilevanti stabbiliti fl-Annessi 
III sa VII għad-Direttiva 2001/80/KE jew, 
fejn applikabbli, abbażi tar-rati tat-
tneħħija tal-kubrit stabbiliti fl-Anness III 
għad-Direttiva 2001/80/KE. Fil-każ tat-
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turbini tal-gass, għandhom jintużaw il-
valuri limitu ta' emissjonijiet għal tal-
ossidi tan-nitroġenu stabbiliti għal 
impjanti bħal dawn fil-Parti B tal-Anness 
VI għad-Direttiva 2001/80/KE. Il-limiti 
għas-snin 2019 u 2020 għandu jiġi 
kkalkulat skont il-valuri limitu ta' 
emissjonijiet rilevanti stabbiliti fil-Parti 1 
tal-Anness V għal din id-Direttiva jew, 
fejn applikabbli, ir-rati tat-tneħħija tal-
kubrit rilevanti stabbiliti fil-Parti 5 tal-
Anness V għal din id-Direttiva. Il-limiti 
għas-snin 2017 u 2018 għandhom jiġu 
stabbiliti b'mod li jipprovdu tnaqqis 
lineari tal-limiti bejn l-2016 u l-2019.
Fejn impjant inkluż fil-pjan nazzjonali 
transitorju jingħalaq jew ma jaqax aktar 
fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Kapitolu III, 
dan m'għandux jirriżulta f'żieda 
f'emissjonijiet totali annwali mill-impjanti 
li jifdal koperti mill-pjan.
4. Il-pjan nazzjonali transitorju għandu 
jinkludi wkoll dispożizzjonijiet dwar il-
monitoraġġ u r-rappurtar li jikkonformaw 
mar-regoli implimentattivi stabbiliti skont 
il-punt (b) tal-Artikolu 41, kif ukoll il-
miżuri previsti għal kull wieħed mill-
impjanti sabiex tiġi żgurata konformità 
f'waqtha mal-valuri limitu tal-
emissjonijiet li ser japplikaw mill-1 ta' 
Jannar 2021.
5. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw il-pjani nazzjonali 
transitorji tagħhom lill-Kummissjoni sa 
mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2013.
Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
pjanijiet u, fejn il-Kummissjoni ma tkun 
qajmet l-ebda oġġezzjoni fi żmien 12-il 
xahar minn meta tirċievi l-pjan, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jqis il-pjan 
tiegħu bħala wieħed li jkun ġie aċċettat.
Meta l-Kummissjoni tqis li l-pjan ma 
jkunx skont ir-regoli implimentattivi 
stabbiliti f'konformità mal-punt (b) tal-
Artikolu 41, hija għandha tinforma lill-
Istat Membru kkonċernat li l-pjan tiegħu 
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ma jistax jiġi aċċettat. Fir-rigward tal-
evalwazzjoni ta' verżjoni ġdida ta' pjan li 
Stat Membru jikkomunika lill-
Kummissjoni, il-perijodu ta' żmien 
imsemmi fit-tieni subparagrafu għandu 
jkun ta' sitt xhur.
6. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni bi kwalunkwe bidla 
sussegwenti għall-pjan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni tal-Pjan Nazzjonali Transitorju se twassal għal żieda fl-emissjonijiet.
Barra minn hekk, din id-dispożizzjoni tista’ toħloq tgħawwiġ tal-kompetizzjoni fil-Komunità 
minħabba li ċerti impjanti ta' kombustjoni diġà investew sabiex jikkonformaw mal-valuri 
limitu ta’ emissjonijiet ikkonċernati u anke miinħabba li mhux l-Istati Membri kollha se 
jimplimentaw pjan nazzjonali transitorju. Tħassir tat-test il-ġdid mill-Kunsill.

Emenda 38

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 33

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 33 imħassar
Deroga għal tul ta' ħajja limitat

1. Matul il-perijodu mill-1 ta' Jannar 
2016 sal-31 ta' Diċembru 2023, l-impjanti 
ta' kombustjoni jistgħu jiġu eżentati mill-
konformità mal-valuri limitu tal-
emissjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 30(2) 
u mar-rati tat-tneħħija tal-kubrit 
imsemmijin fl-Artikolu 31, fejn 
applikabbli, u mill-inklużjoni tagħhom fil-
pjan nazzjonali transitorju msemmi fl-
Artikolu 32 bil-kondizzjoni li jiġu 
sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:
(a) l-operatur tal-impjant ta' kombustjoni 
jimpenja ruħu, f'dikjarazzjoni bil-miktub 
ippreżentata sa mhux aktar tard mill-1 ta' 
Jannar 2014 lill-awtorità kompetenti, li 
ma jħaddimx l-impjant għal aktar minn 
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20 000 siegħa ta' tħaddim, li jibdew mill-1 
ta' Jannar 2016 u jispiċċaw mhux aktar 
tard mill-31 ta' Diċembru 2023;
(b) kull sena l-operatur huwa meħtieġ 
jippreżenta lill-awtorità kompetenti 
reġistru tal-għadd ta' sigħat ta' tħaddim 
mill-1 ta' Jannar 2016;
(c) il-valuri limitu tal-emissjonijiet għad-
diossidu tal-kubrit, l-ossidi tan-nitroġenu 
u trab stabbiliti fil-permess tal-impjant ta' 
kombustjoni applikabbli fil-31 ta' 
Diċembru 2015, skont b'mod partikolari 
r-rekwiżiti tad-Direttivi 2001/80/KE u 
2008/1/KE, għandhom mill-inqas 
jinżammu matul il-ħajja operattiva li jkun 
għad fadal tal-impjant ta' kombustjoni. L-
impjanti ta' kombustjoni b'input termiku 
kkwalifikat totali ta' aktar minn 500 MW 
li jaħraq karburanti solidi, li ngħataw l-
ewwel permess wara l-1 ta' Lulju 1987, 
għandhom jikkonformaw mal-valuri 
limitu tal-emissjonijiet għall-ossidi tan-
nitroġenu stabbiliti fil-Parti 1 tal-Anness 
V; and
(d) l-impjant ta' kombustjoni ma ngħatax 
eżenzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 4(4) 
tad-Direttiva 2001/80/KE
2. Sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 
2016, kull Stat Membru għandu 
jikkomunika lill-Kummissjoni lista ta' 
kwalunkwe impjant ta' kombustjoni li 
għalih japplika l-paragrafu 1, inkluż il-
kapaċità termali kklassifikat totali tiegħu, 
it-tipi ta' karburanti użati u l-valuri limitu 
tal-emissjonijiet applikabbli għad-diossidu 
tal-kubrit, l-ossidu tan-nitroġenu u trab.
Għal impjanti suġġetti għall-paragrafu 1, 
l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw 
kull sena lill-Kummissjoni reġistru tal-
għadd ta' sigħat ta' tħaddim mill-1 ta' 
Jannar 2016.
3. Fil-każ ta' impjant ta' kombustjoni, li 
fi..., kien parti minn sistema iżolata żgħira 
u li f'dik id-data kien jammonta għal ta' 
mill-inqas 35% tal-provvista tal-elettriku 
f'dik is-sistema, li minħabba l-
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karatteristiċi tekniċi tiegħu ma jistax 
jikkonforma mal-valuri limitu tal-
emissjonijiet imsemmijin fil-Artikolu 
30(2), l-għadd ta' sigħat ta' tħaddim 
imsemmijin fil-punt (a) tal-paragrafu 1 ta' 
dan l-Artikolu għandu jkun ta' 18 000, li 
jibda mill-1 ta' Jannar 2020 u li jispiċċa 
mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 
2023, u d-data msemmija fil-punt (b) tal-
paragrafu 1 u l-paragrafu 2 ta' dan l-
Artikolu għandha tkun l-1 ta' Jannar 
2020.
4. Fil-każ ta' impjant ta' kombustjoni 
b'input termiku kkwalifikat totali ta' aktar 
minn 1 500 MW li beda jitħaddem qabel 
il-31 ta' Diċembru 1986 u jaħraq 
karburant solidu indiġenu b'valur 
kalorifiku nett ta' inqas minn 5 800 kJ/kg, 
b'kontenut kalorifiku nett ogħla minn 
45% bil-piż, b'kontenut ikkombinat ta' 
rtuba u rmied ogħla minn 60% bil-piż u 
kontenut tal-ossidu tal-kalċju fl-irmied 
akbar minn 10%, l-għadd ta' siegħat ta' 
tħaddim imsemmijin fil-punt (a) tal-
paragrafu 1 għandu jkun ta' 32 000.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tista’ tipprovoka tgħawwiġ tal-kompetizzjoni fil-komunità minħabba li l-
impjanti ta’ kombustjoni koperti minn din id-dispożizzjoni m’għandhomx għalfejn jinvestu fl-
aqwa metodi tekniċi disponibbli biex jikkonformaw mal-valuri limitu tal-emissjonijiet 
ikkonċernati. Barra minn hekk, dan l-artikolu jipperikola l-għanijiet ambjentali tal-UE 
stabbiliti għall-2020 (l-‘Istrateġija Tematika dwar it-Tniġġiż tal-Arja’ għandha l-għan li 
tnaqqas il-livelli tal-emissjonijiet tal-SO2 bi 82% u l-emissjonijiet tal-NOx b’60% sal-2020 
meta mqabbla mal-livelli tas-sena 2000). Tħassir tat-test il-ġdid mill-Kunsill.

Emenda 39

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 35 - paragrafu 1 - subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Sal-31 ta' Diċembru 2023, impjant ta' 1. Sal-31 ta' Diċembru 2019, impjant ta' 
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kombustjoni jista' jiġi eżentat mill-
konformità mal-valuri limitu tal-
emissjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 30(2) 
u r-rati tat-tneħħija tal-kubrit imsemmijin 
fl-Artikolu 33a bil-kondizzjoni li jiġu 
sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

kombustjoni jista' jiġi eżentat mill-
konformità mal-valuri limitu tal-
emissjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 30(2) 
u r-rati tat-tneħħija tal-kubrit imsemmijin 
fl-Artikolu 33a bil-kondizzjoni li jiġu 
sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux mixtieq li d-data tal-għeluq ta’ din id-dispożizzjoni tkun lil hinn mid-data mmirata tal-
2020 prevista fl-‘Istrateġija Tematika dwar it-Tniġġiż tal-Arja’ tal-Kummissjoni, sabiex fost l-
oħrajn jitnaqqsu l-livelli tal-emissjonijiet tal-SO2 bi 82% u l-emissjonijiet tal-NOx b’60% sal-
2020 meta mqabbla mal-livelli tas-sena 2000. Emenda ta’ artikolu ġdid introdott mill-Kunsill.

Emenda 40

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 41

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Artikolu 41 Artikolu 41

Regoli implimentattivi Perjodi ta’ bidu u ta’ tmiem ta’ tħaddim

Għandhom jiġu stabbiliti regoli
implimentattivi dwar:

Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
ta’ atti delegati skont l-Artikolu 76, regoli
dwar id-determinazzjoni tal-perijodi tal-
bidu u tat-tmiem, imsemmijin fil- punt 26 
tal-Artikolu 3 u fil-punt 1 tal-Parti 4 tal-
Anness V.

(a) id-determinazzjoni tal-perijodi tal-bidu 
u tat-tmiem, imsemmijin fil- punt 26 tal-
Artikolu 3 u fil-punt 1 tal-Parti 4 tal-
Anness V; u
(b) il-pjani transitorji nazzjonali 
msemmijin fl-Artikolu 32 u, b'mod 
partikolari, il-ħolqien ta' limiti massimi 
tal-emissjonijiet u l-monitoraġġ u r-
rappurtar relatati.
Dawk ir-regoli implimentattivi għandhom 
jiġu adottati f'konformità mal-proċedura 
regolatorja msemmija fl-Artikolu 75(2).
Il-Kummissjoni għandha tagħmel 



PE430.626v02-00 34/43 PR\809082MT.doc

MT

proposti adatti mhux aktar tard minn …
* ĠU: 6 xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-emenda tal-Artikolu 32. Tħassir ta’ test ġdid tal-Kunsill.

Emenda 41

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 48 - paragrafu 5

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

5. Hekk kif tkun disponibbli fl-Unjoni t-
teknika adatta għall-kejl, għandha tiġi 
stabbilita d-data minn meta għandu 
jitwettaq il-kejl tal-emissjonijiet fl-arja ta' 
metalli tqal, diossini u furani skont il-
proċedura regolatorja msemmija fl-
Artikolu 75(2).

5. Hekk kif tkun disponibbli fl-Unjoni t-
teknika adatta għall-kejl, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi, permezz ta’ atti 
delegati skont l-Artikolu 76, id-data minn 
meta għandu jitwettaq il-kejl tal-
emissjonijiet fl-arja ta' metalli tqal, diossini 
u furani.

Or. en

Emenda 42

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 72 - paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
ssir disponibbli għall-Kummissjoni, mal-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, l-
informazzjoni dwar data rappreżentattiva 
dwar l-emissjonijiet u forom oħra ta' 
tniġġis, dwar il-valuri limitu tal-
emissjonijiet, dwar l-applikazzjoni tal-aħjar 
metodi tekniċi disponibbli skont l-
Artikoli 14 u 15 u dwar il-progress li sar 
rigward l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta' 
metodi tekniċi emerġenti skont l-Artikolu 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
ssir disponibbli għall-Kummissjoni, mal-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, l-
informazzjoni dwar data rappreżentattiva 
dwar l-emissjonijiet u effetti ambjentali
oħra, dwar il-valuri limitu tal-emissjonijiet, 
dwar l-applikazzjoni tal-aħjar metodi 
tekniċi disponibbli skont l-Artikoli 14 u 15 
u dwar id-derogi mogħtija skont l-Artikolu 
15(4).



PR\809082MT.doc 35/43 PE430.626v02-00

MT

27. L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-
informazzjoni disponibbli f'format 
elettroniku.

L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw u 
jtejbu regolarment is-sistemi ta' 
informazzjoni nazzjonali sabiex jagħmlu 
l-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu disponibbli għall-
Kummissjoni f'format elettroniku. L-Istati 
Membri għandhom jagħmlu disponibbli 
għall-pubbliku sommarju tal-
informazzjoni pprovduta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dħul mill-ġdid tal-Emendi 59 u 60 tal-ewwel qari.

Emenda 43

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 72 - paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. It-tip, il-format u l-frekwenza tal-
informazzjoni li għandha ssir disponibbli 
skont il-paragrafu 1 għandhom jiġu 
stabbiliti skont il-proċedura regolatorja 
msemmija fl-Artikolu 75(2). Dan għandu 
jinkludi d-determinazzjoni tal-attivitajiet 
speċifiċi u s-sustanzi li jniġġsu li għalihom 
għandha ssir disponibbli d-data msemmija 
fil-paragrafu 1.

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz ta’ atti delegati skont l-Artikolu 
76, rekwiżiti għat-tip, il-format u l-
frekwenza tal-informazzjoni li għandha ssir 
disponibbli skont il-paragrafu 1. Dan 
għandu jinkludi d-determinazzjoni tal-
attivitajiet speċifiċi u s-sustanzi li jniġġsu li 
għalihom għandha ssir disponibbli d-data 
msemmija fil-paragrafu 1.

Or. en
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Emenda 44

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 73 - paragrafu 2 - punt a - punt (ii)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(ii) mit-trobbija intensiva tal-baqar; u imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tħassir tat-test il-ġdid mill-Kunsill.

Emenda 45

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 73 - paragrafu 2 - punt a - punt iii

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(iii) mit-tifrix ta' demel; u imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test il-ġdid mill-Kunsill issa huwa kopert bl-Emenda dwar l-Artikolu 15, paragrafu 4a 
(ġdid). Tħassir tat-test il-ġdid mill-Kunsill.

Emenda 46

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 74

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Sabiex id-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva jkunu jistgħu jiġu adattati għall-
progress xjentifiku u tekniku abbażi tal-
aħjar teknika disponibbli, il-Kummissjoni 
għandha tadotta atti delegati f'konformità 
mal-Artikolu 76 u fir-rigward tal-
adattament tal-Partijiet 3 u 4 tal-
Anness V, il-Partijiet 2, 6, 7 u 8 tal-
Anness VI u l-Partijiet 5, 6, 7 u 8 tal-

1. Sabiex id-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva jkunu jistgħu jiġu adattati għall-
progress xjentifiku u tekniku abbażi tal-
aħjar teknika disponibbli kif deskritt fid-
dokumenti ta’ referenza tal-BAT 
ikkonċernati, il-Kummissjoni għandha, sa 
mhux aktar tard minn 12-il xahar mill-
pubblikazzjoni tal-konklużjonijiet tal-BAT 
skont l-Artikolu 13, tissupplimenta jew 



PR\809082MT.doc 37/43 PE430.626v02-00

MT

Anness VII għal dan il-progress xjentifiku 
u tekniku.

temenda r-rekwiżiti minimi għall-valuri 
limitu tal-emissjonijiet u r-regoli dwar il-
monitoraġġ u l-konformità diġà stabbiliti 
skont din id-Direttiva permezz ta’ atti 
delegati f'konformità mal-Artikolu 76.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dħul mill-ġdid parzjali tal-Emenda 61 tal-ewwel qari.

Emenda 47

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 74 - paragrafu 1 a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1a. Qabel l-adozzjoni tal-miżuri msemmija 
fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta l-organizzazzjonijiet tal-
industrija u l-organizzazzjonijiet 
nongovernattivi relevanti li jippromwovu 
l-ħarsien tal-ambjent u għandha 
tirrapporta dwar l-eżitu tal-
konsultazzjonijiet u dwar kif dawn ġew 
ikkunsidrati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dħul mill-ġdid parzjali tal-Emenda 61 tal-ewwel qari.

Emenda 48

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 76 - paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni tal-atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 74 għandha tingħata 
lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ ħames 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva. Il-Kummissjoni għandha 

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni tal-atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 13, 15, 23, 41, 48, 72 
u 74 għandha tingħata lill-Kummissjoni 
għal perijodu ta’ ħames snin wara d-dħul 
fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. Il-
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tippreżenta rapport dwar is-setgħat delegati 
mhux iktar tard minn sitt xhur qabel it-
tmiem tal-perijodu ta’ ħames snin. Id-
delega ta’ setgħa għandha tiġġedded 
awtomatikament għal perijodi ta’ żmien 
identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill jirrevokawha skont l-
Artikolu 77.

Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
dwar is-setgħat delegati mhux iktar tard 
minn sitt xhur qabel it-tmiem tal-perijodu 
ta’ ħames snin. Id-delega ta’ setgħa 
għandha tiġġedded awtomatikament għal 
perijodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jirrevokawha skont l-Artikolu 77.

Or. en

Emenda 49

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 77 - paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-
Artikolu 74 tista' tiġi revokata mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

1. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-
Artikoli 13, 15, 23, 41, 48, 72 u 74 tista' 
tiġi revokata mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill.

Or. en

Emenda 50

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 77 - paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

2. L-istituzzjoni li tibda proċedura interna 
sabiex jiġi deċiż jekk tiġix irrevokata d-
delega ta’ setgħa għandha tinforma lill-
istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni, 
mhux iktar tard minn xahar qabel ma 
tittieħed id-deċiżjoni finali, billi tindika s-
setgħat delegati li jistgħu jkunu s-suġġett 
ta’ revoka kif ukoll ir-raġunijiet għal 
revoka.

2. L-istituzzjoni li tibda proċedura interna 
sabiex jiġi deċiż jekk tiġix irrevokata d-
delega ta’ setgħa għandha timpenja ruħha 
li tinforma lill-istituzzjoni l-oħra u lill-
Kummissjoni fi żmien raġonevoli, qabel 
ma tittieħed id-deċiżjoni finali, billi tindika 
s-setgħat delegati li jistgħu jkunu s-suġġett 
ta’ revoka kif ukoll ir-raġunijiet possibbli
għal revoka.

Or. en
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Emenda 51

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 77 - paragrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

3. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm 
id-delega tas-setgħat speċifikati f'din id-
deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ 
immedjatament jew f’data ulterjuri 
stipulata minnha. Din m'għandhiex 
taffettwa l-validità tal-atti delegati li huma 
diġà fis-seħħ. Din għandha tiġi ppubblikata 
fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

3. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha 
tiddikjara r-raġunijiet għar-revoka u
għandha ttemm id-delega tas-setgħat 
speċifikati f'din id-deċiżjoni. Din għandha 
tidħol fis-seħħ immedjatament jew f’data 
ulterjuri stipulata minnha. Din m'għandhiex 
taffettwa l-validità tal-atti delegati li huma 
diġà fis-seħħ. Din għandha tiġi ppubblikata 
fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 52

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 78

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għall-att delegat 
f'perijodu ta' tliet xhur mid-data tan-
notifika.

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat 
f'perijodu ta' xahrejn mid-data tan-notifika.
Fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew 
jew tal-Kunsill, dan il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn.

2. Jekk, meta jiskadi dan il-perijodu, la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma 
jkunu oġġezzjonaw għall-att delegat, jew 
jekk, qabel din id-data, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill it-tnejn li huma 
jkunu infurmaw lill-Kummissjoni dwar 
id-deċiżjoni tagħhom li ma 
joġġezzjonawx, l-att delegat għandu jidħol 
fis-seħħ fid-data stabbilita fih.

2. Jekk laParlament Ewropew u lanqas il-
Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw għall-att 
delegat dan għandu jiġi ppubblikat fil-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u
għandu jidħol fis-seħħ fid-data stabbilita 
fih.

3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjonaw għall-att delegat, 
dan m'għandux jidħol fis-seħħ. L-
istituzzjoni li tesprimi oġġezzjonijiet għall-

3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjonaw għal att delegat, dan 
m'għandux jidħol fis-seħħ. L-istituzzjoni li 
tesprimi oġġezzjonijiet għall-att delegat 
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att delegat għandha tispjega r-raġunijiet 
għall-oġġezzjoni.

għandha tispjega r-raġunijiet għall-
oġġezzjoni.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

I. SFOND

L-għan tad-Direttiva dwar il-Prevenzjoni u Kontroll Integrat tat-Tniġġis (IPPC) tal-1996 
huwa l-prevenzjoni u l-kontroll ta’ emissjonijiet fl-arja, fl-ilma u fil-ħamrija mill-
installazzjonijiet industrijali madwar l-Unjoni Ewropea. Biex jinkiseb dan l-objettiv, id-
Direttiva IPPC għandha l-għan li tippromwovi l-implimentazzjoni tal-Aqwa Tekniki 
Disponibbli (BAT), jiġifier t-tekniki ekonomikament u teknikament vijabbli li huma l-aktar 
effettivi biex jinkiseb livell għoli ta’ protezzjoni ambjentali. L-aqwa tekniki disponibbli huma 
definiti fl-hekk imsejħa dokumenti ta’ referenza tal-BAT (BREF). Dawn huma dokumenti 
tekniċi mfassla permezz ta’ skambju ta’ informazzjoni li jinkludi l-Kummissjoni, awtoritajiet 
tal-Istati Membri u partijiet interessati oħrajn (il-'Proċess ta’ Sevilja’).

Id-Direttiva IPPC tkopri madwar 52 000 installazzjoni industrijali, li huma responsabbli għal 
sehem kbir mit-tniġġis totali tal-arja fl-UE. Skont id-Direttiva IPPC, l-awtoritajiet tal-Istati 
Membri meħtieġa jqisu d-dokumenti tal-BREF waqt l-għoti ta’ permessi għal installazzjonijiet 
industrijali individwali u meta jkunu qed jistabbilixxu l-valuri tal-limitu ta' emissjoni (ELVs) 
għal installazzjonijiet partikulari. Barra li jniġġsu l-arja, l-attivitajiet industrijali jistgħu jniġġsu 
wkoll l-ilma u l-ħamrija jew jipproduċu skart u għalhekk jeħtieġu approċċ integrat sabiex jitqies 
l-impatt ġenerali fuq l-ambjent. Fl-2005, il-Kummissjoni għamlet reviżjoni tad-Direttiva IPPC, 
u dan wassal għal proposta għal Direttiva dwar l-emissjonijiet industrijali li rrevediet u 
għaqqdet f’Direttiva waħda, seba’ Direttivi separati dwar l-emissjonijiet industrijali. Il-proposta 
kellha l-għan li tiżgura implimentazzjoni u infurzar aħjar tal-leġiżlazzjoni min-naħa tal-
awtoritajiet nazzjonali sabiex jinkiseb livell għoli ta’ protezzjoni ambjentali, filwaqt li fl-istess 
ħin tissimplifika l-leġiżlazzjoni u tnaqqas il-piżijiet amministrattivi żejda. Ir-Rapporteur 
tagħkom appoġġa b’mod ġenerali l-istrateġija tal-Kummissjoni, filwaqt li ffoka fuq:

 it-tmiem tal-implimentazzjonijiet u l-infurzar differenti fl-Istati Membri: id-disparitajiet fit-
traspożizzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti li jpoġġu f’riskju l-protezzjoni ambjentali u li 
jwasslu fit-tgħawwiġ tal-kompetizzjoni;

 is-salvagwardja possibbli tal-iskambju siewi ta informazzjoni permezz tal-‘Proċess ta’ 
Sevilja’;

 it-tnaqqis tal-burokrazija żejda.   

II. L-EWWEL QARI FIL-PE

Il-Parlament Ewropew adotta l-pożizzjoni tal-ewwel qari tiegħu fil-plenarja tal-10 ta’ Marzu 
2009 b’maġġoranza wiesgħa: 402 vot favur u 189 kontra.

Kwistjoni importanti fl-istadju tal-ewwel qari kienet il-proposta mill-Kummissjoni biex il-
valuri limitu tal-emissjonijiet jiġu stabbiliti direttament fuq il-bażi tad-dokumenti ta’ referenza 
tal-BAT. Fil-fehma tal-Parlament, dan ma kienx fattibbli fil-prattika. Ir-raġuni hija li dan kien 
iwassal għal influwenza politika mhux mixtieqa fuq il-Proċess ta’ Sevilja. Għalhekk, il-
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Parlament Ewropew ippropona bidla fundamentali billi pprovda għat-twaqqif ta’ kumitat ta’ 
komitoloġija suġġett għal skrutinju parlamentari, bil-kompitu li jistipula miżuri biex jiġu 
limitati l-emissjonijiet permezz ta’ rekwiżiti minimi. U mbagħad, ir-rekwiżiti minimi 
jiffurmaw netwerk ta’ sikurezza Ewropew li r-regoli tiegħu ma jistgħu jinkisru mill-ebda 
installazzjoni. Fil-livell tal-awtoritajiet kompetenti fuq il-post, jiġu stipulati miżuri biex jiġu 
limitati l-emissjonijiet għal installazzjonijiet individwali mfassla biex iwasslu għal livelli ta’ 
emissjonijiet li fuq medja jilħqu r-rekwiżiti stipulati fid-dokument ta’ referenza tal-BAT, 
b’ċerta flessibilità sabiex jitqiesu b’mod xieraq iċ-ċirkostanzi lokali. Din id-dispożizzjoni 
għandha l-għan li titratta l-problema fejn matul l-operat normali jistgħu jseħħu żidiet f’daqqa 
fil-valuri tal-emissjonijiet li jistgħu jaqbżu l-livelli assoċjati mad-deskrizzjonijiet tal-aqwa 
metodi tekniċi disponibbli, pereżempju meta tinbeda installazzjoni. Madanakollu, il-livelli 
massimi imposti min-Netwerk tas-Sikurezza Ewropew ma jistgħu jinqabżu għall-ebda raġuni.
Din il-proposta tilħaq bilanċ bejn l-introduzzjoni ta’ standards Ewropej relatati mal-ħruġ ta’ 
permessi għal installazzjonijiet industrijali u l-awtorizzazzjoni tal-flessibilità tant meħtieġa 
għall-Istati Membri biex ikunu jistgħu jqisu l-karatteristiċi tekniċi ta’ installazzjoni 
partikulari, il-lokalità ġeografika tagħha u l-kundizzjonijiet ambjentali lokali.

III. IT-TIENI QARI

Il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari dwar id-Direttiva dwar l-emissjonijiet industrijali ġiet 
adottata fil-15 ta’ Frar 2010. Filwaqt li l-pożizzjoni tal-ewwel qari tal-Parlament Ewropew 
kienet qed timmira għall-implimentazzjoni aħjar tad-Diretiva IPPC u għall-prevenzjoni tat-
tgħawwiġ tal-kompetizzjoni, fil-fehma tar-rapporteur uħud mid-dispożizzjonijiet il-ġodda fil-
pożizzjoni tal-Kunsill imorru fid-direzzjoni opposta. Il-pożizzjoni tal-Kunsill ma ħadmitx fuq 
l-idea ta’ Netwerk tas-Sikurezza Ewropew għall-valuri limitu tal-emissjonijiet, iżda 
introduċiet iktar flessibilità biex l-Impjanti Kbar ta’ Kombustjoni (LCPs) jikkonformaw mal-
valuri limitu tal-emissjonijiet stipulati fl-Annessi V sa VIII.

Ir-Rapporteur tagħkom jirrispetta l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-ewwel qari kemm 
jista’ jkun fir-rapport tiegħu dwar it-tieni qari, minħabba li l-pożizzjoni tal-ewwel qari ġiet 
adottata b’maġġoranza wiesgħa. Ħafna mill-emendi adottati fl-ewwel qari reġgħu ddaħħlu.
Fir-rigward tan-Netwerk tas-Sikurezza Ewropew, ir-Rapporteur tagħkom għamel proposta 
ġdida, fejn żamm l-objettiv li jiġi żgurat livell għoli ta’ ħarsien ambjentali u biex jiġi rranġat 
it-tgħawwiġ tal-kompetizzjoni fl-Unjoni, ikkawżat bid-disparitajiet fit-traspożizzjoni tal-
leġiżlazzjoni eżistenti. Ir-Rapporteur tagħkom jipproponi li jiġu stabbiliti rekwiżiti minimi 
għall-valuri limitu tal-emissjonijiet għall-Unjoni kollha u regoli dwar il-monitoraġġ u l-
konformità abbażi tal-konklużjonijiet tal-BAT, iżda dan biss għal dawk l-attivitajiet fejn 
hemm bżonn ta’ azzjoni tal-Unjoni abbażi tal-kriterji li ġejjin:

(a) L-impatt tas-settur ikkonċernat fuq l-ambjent b’mod ġenerali;
(b) Il-qagħda tal-implimentazzjoni tal-BAT fis-settur ikkonċernat.

Min-naħa l-oħra, ir-rapporteur tagħkom inaqqas ħafna dispożizzjonijiet ġodda dwar id-derogi 
fil-pożizzjoni tal-Kunsill. Id-derogi għandhom ikunu possibbli f’każijiet straordinarji biss. L-
hekk imsejjaħ Pjan Nazzjonali Transitorju, li l-Istati Membri jistgħu jimplimentaw biex jagħtu 
ħames snin iktar lill-Impjanti Kbar ta’ Kombustjoni biex jimplimentaw il-valuri limitu tal-
emissjonijiet stipulati fl-Anness V, jipprovdi wisq flessibilità. Dan jista’ jipprovoka tgħawwiġ 
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tal-kompetizzjoni fl-Unjoni minħabba li ċerti impjanti ta’ kombustjoni diġà investew sabiex 
jikkonformaw mal-valuri limitu tal-emissjonijiet ikkonċernati. Barra minn hekk, mhux l-Istati 
Membri kollha se jadottaw pjan nazzjonali transitroju. Barra minn hekk, id-‘deroga għal tul ta' 
ħajja limitat’ tista’ tipprovoka tgħawwiġ tal-kompetizzjoni fl-Unjoni. L-impjanti ta’ 
kombustjoni b’tul ta’ ħajja limitat ta’ 20 000 siegħa operattiva m’għandhomx għalfejn 
jinvestu fl-aħjar metodi tekniċi disponibbli biex jikkonformaw mal-valuri limitu tal-
emissjonijiet stipulati fl-Anness V. Barra minn hekk, id-deroga għal tul ta' ħajja limitat se 
tipperikola l-‘Istrateġija Tematika dwar it-Tniġġiż tal-Arja’ li għandha l-għan li tnaqqas il-
livelli tal-emissjonijiet tal-SO2 bi 82% u l-emissjonijiet tal-NOx b’60% sal-2020 meta 
mqabbla mal-livelli tas-sena 2000. Għal din ir-raġuni, ir-Rapporteur tagħkom jipproponi 
wkoll li tiġi limitata d-data tal-għeluq tad-dsipożizzjoni dwar l-impjanti għat-tisħin tad-
distretti, li m’għandhiex tkun aktar tard mill-2020.

Ir-Rapporteur tagħkom mhuwiex favur il-komplikazzjoni ulterjuri tal-leġiżlazzjoni bl-
introduzzjoni ta’ strumenti bbażati fuq is-suq biex jinkisbu l-għanijiet tad-Direttiva. L-
implimentazzjoni ta' strumenti bbażati fuq is-suq bħalma huwa l-iskambju tal-emissjonijiet, 
flimkien mal-iffissar ta’ valuri limitu tal-emissjonijiet, se twasssal biss għal tnaqqis ulterjuri 
limitat tal-emissjonijiet bi spejjeż sproporzjonati.


