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PR_COD_COD_1am

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 abbozz ta’ att

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 tal-abbozz ta’ att 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 il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
kontijiet ekonomiċi ambjentali Ewropej
(COM(2010)0132 – C7-0092/2010 – 2010/0073(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2010)0132),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 338(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0092/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati indirizzati lill-President tiegħu mill-parlamenti 
nazzjonali dwar il-konformità tal-abbozz ta’ att mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li ikkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A7-0000/2010),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Is-Sitt Programm ta’ Azzjoni tal-
Komunità Ambjentali kkonferma li huwa 
essenzjali t-tagħrif sod dwar l-istat tal-
ambjent u dwar ix-xejriet, il-pressjonijiet u 
l-motivazzjonijiet ewlenija għat-tibdil fl-
ambjent għall-iżvilupp ta' politika effikaċi, 
għall-implimentazzjoni tagħha, u għall-
għotja aktar ġenerali ta’ setgħa liċ-ċittadini.

(2) Is-Sitt Programm ta’ Azzjoni 
Ambjentali tal-Komunità Ewropea
kkonferma li huwa essenzjali t-tagħrif sod 
dwar l-istat tal-ambjent u dwar ix-xejriet, 
il-pressjonijiet u l-motivazzjonijiet 
ewlenija għat-tibdil fl-ambjent għall-
iżvilupp ta' politika effikaċi, għall-
implimentazzjoni tagħha, u għall-għotja 
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aktar ġenerali ta’ setgħa liċ-ċittadini. 
Għandhom jiġu żviluppati strumenti biex 
joħorġu aktar fil-beraħ l-effetti ambjentali 
tal-attività ekonomika.

Or. de

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
COM(2009) 433 ta’ Awwissu 2009 dwar 
il-PDG u lil hinn, għarfet il-ħtieġa li mal-
indikaturi li jeżistu diġà hemm bżonn 
tiżdied id-dejta li tinkorpora l-aspetti 
ambjentali u soċjali. Għal dan l-għan, ir-
rendikonti ambjentali jipprovdu mezz ta’ 
sorveljanza tal-pressjonijiet tal-ekonomija 
fuq l-ambjent u jipprovdu wkoll mezz ta’ 
esplorazzjoni dwar kif dawn jistgħu 
jittaffew. Konformi mal-prinċipji tal-
iżvilupp sostenibbli u l-kampanja biex 
tinkiseb ekonomija li timxi fuq użu baxx 
tal-karbonju, li huma fil-qalba tal-
Istrateġija ta’ Lisbona u ta’ inizjattivi 
ewlenin oħra, l-iżvilupp ta’ qafas tad-dejta 
li jinkludi kwistjonijiet ambjentali b’mod 
konsistenti, flimkien ma’ dawk ekonomiċi, 
sar iżjed u iżjed meħtieġ.

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
COM(2009) 433 ta’ Awwissu 2009 dwar 
il-PDG u lil hinn, għarfet il-ħtieġa li mal-
indikaturi li jeżistu diġà hemm bżonn 
tiżdied id-dejta li tinkorpora l-aspetti 
ambjentali u soċjali. Ir-rendikonti 
ambjentali jiddeskrivu l-effetti reċiproċi 
bejn l-ekonomija, id-djar privati u l-
ambjent. Ir-rendikonti ambjentali fihom 
grad ogħla ta' informazzjoni minn 
rendikonti ekonomiċi. Huma fundament 
tad-dejta għall-politiki ambjentali u 
għandhom jitfasslu waqt l-istimi tal-
impatt mill-Kummissjoni. Konformi mal-
prinċipji tal-iżvilupp sostenibbli u l-
kampanja biex tinkiseb ekonomija li timxi 
fuq użu baxx tal-karbonju, li huma fil-
qalba tal-Istrateġija Ewropa 2020 u ta’ 
inizjattivi ewlenin oħra, l-iżvilupp ta’ qafas 
tad-dejta li jinkludi kwistjonijiet ambjentali 
b’mod konsistenti, flimkien ma’ dawk 
ekonomiċi, sar iżjed u iżjed meħtieġ.

Or. de



PR\830779MT.doc 7/19 PE448.872v01-00

MT

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-kontijiet satelliti jippermettu t-
twessiegħ tal-kapaċità analitika tal-kontijiet 
nazzjonali għal oqsma ta’ interess soċjali 
magħżulin, bħalma huma l-pressjonijiet fuq 
l-ambjent ikkaġunati mill-attività tal-
bniedem, b’mod flessibbli, mingħajr ma 
jitfgħu wisq piż u mingħajr ma jħawdu lis-
sistema ċentrali.

(7) Il-kontijiet satelliti jippermettu t-
twessigħ tal-kapaċità analitika tal-kontijiet 
nazzjonali għal oqsma ta’ interess soċjali 
magħżulin, bħalma huma l-pressjonijiet fuq 
l-ambjent ikkaġunati mill-attività tal-
bniedem, b’mod flessibbli, mingħajr ma 
jitfgħu wisq piż u mingħajr ma jħawdu lis-
sistema ċentrali. L-Istati Membri 
għandhom iqiegħdu d-dejta miksuba mill-
kontijiet ekonomiċi ambjentali għad-
dispożizzjoni taċ-ċittadini regolarment u 
f'forma li tinftiehem, pereżempju permezz 
ta' pubblikazzjoni regolari flimkien mal-
PDG.

Or. de

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Minħabba li l-gruppi differenti tal-
kontijiet ekonomiċi ambjentali qegħdin fi 
stadji differenti ta’ żvilupp u maturità, 
għandha tiġi adottata struttura modulari li 
toffri flessibbiltà xierqa.

(13) Minħabba li l-gruppi differenti tal-
kontijiet ekonomiċi ambjentali qegħdin fi 
stadji differenti ta’ żvilupp u laħqu gradi 
ta' maturità differenti minn Stat Membru 
għal-ieħor, għandha tiġi adottata struttura 
modulari li toffri flessibbiltà xierqa u 
tippermetti l-adozzjoni bil-ħeffa ta' moduli 
addizzjonali.

Or. de
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-Kummissjoni għandha tkun 
intitolata li tagħti d-derogi lill-Istati 
Membri meta s-sistemi nazzjonali tal-
istatistika tagħhom ikunu jeħtieġu 
adattamenti kbar.

(15) Il-Kummissjoni għandha tkun 
intitolata li tagħti derogi lill-Istati Membri 
għal żmien limitat meta s-sistemi 
nazzjonali tal-istatistika tagħhom ikunu 
jeħtieġu adattamenti kbar.

Or. de

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas 
komuni għall-ġbir, għall-kompilazzjoni, 
għat-trażmissjoni u għall-valutazzjoni tal-
kontijiet ekonomiċi ambjentali Ewropej 
bil-għan li l-kontijiet ekonomiċi ambjentali 
jiġu stabbiliti bħala kontijiet satelliti tal-
ESA 95, billi jipprovdi l-metodoloġija, l-
istandards komuni, id-definizzjonijiet, il-
klassifikazzjonijiet u r-regola tal-kontijiet, 
maħsubin għall-użu fil-kumpilazzjoni tal-
kontijiet ekonomiċi ambjentali.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas 
komuni għall-ġbir, għall-kompilazzjoni, 
għat-trażmissjoni u għall-valutazzjoni tal-
kontijiet ekonomiċi ambjentali Ewropej 
bil-għan li l-kontijiet ekonomiċi ambjentali 
jiġu stabbiliti bħala kontijiet satelliti skont 
ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 2223/96 tat-23 ta' Ġunju 1996 dwar 
is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali 
u reġjonali fil-Komunità (minn hawn 'il 
quddiem ESA 95) biex joffru mezz għall-
monitoraġġ tal-pressjonijiet tal-ekonomija 
fuq l-ambjent u għall-esplorazzjoni dwar 
kif dawn jistgħu jittaffew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-obettiv tar-Regolament (ara wkoll il-Premessa 4).
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 9 bil-għan li 
taġġusta l-moduli skont l-iżviluppi 
ambjentali, ekonomiċi u tekniċi, kif ukoll 
biex tipprovdi gwida tal-metodoloġija.

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 9 bil-għan li 
taġġusta l-moduli skont l-iżviluppi 
ambjentali, ekonomiċi u ta' tip ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-delega ta' poteri għandha tkun ristretta għall-aġġutsament tal-moduli u m'għandhiex 
tkopri l-introduzzjoni ta' moduli ġodda minħabba li dan jirrikjedi proposta leġiżlattiva ġdida 
f'konformità mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Ir-referenza għall-gwida metodoloġika fil-
proposta COM mhijiex ċara, u għandha titħassar. Ikun aktar f'loku li tali referenza tiġi 
inkluża fl-Artikolu 5.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skont il-Eurostat, dawn il-moduli diġà qed jiġu żviluppati. Biex l-Istati Membri u l-uffiċċji tal-
istatistika nazzjonali jkollhom sigurtà tal-ippjanar, għandu jingħad x'dejta ulterjuri se 
tintalab fil-ġejjieni.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Kummissjoni se twaqqaf programm 
ta’ studji sperimentali biex isiru mill-Istati 
Membri fuq bażi volontarja biex jiġu 
żviluppati l-kwalità tar-rapportaġġ u tad-
dejta, jiġu stabbiliti serje fuq tul ta’ żmien 
u tkun żviluppata metodoloġija. Il-
programm jinkludi l-introduzzjoni tal-
moduli tal-kontijiet ekonomiċi ambjentali 
msemmija fl-Artikolu 3a.

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-istudji sperimentali għandhom ikomplu jintużaw anki wara l-introduzzjoni ta' kontijiet 
ekonomiċi ambjentali, biex jinġabru l-esperjenzi miksuba b'rabta ma' dawn l-istrumenti bil-
għan tat-twessigħ possibbli tal-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament.
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. F'konformità mal-Annessi għal dan ir-
Regolament, l-Istati Membri għandhom 
jiġbru d-dejta meħtieġa biex jiġu osservati 
l-karatteristiċi tal-moduli msemmijin fl-
Artikolu 3(2).

2. L-Istati Membri għandhom jiġbru d-
dejta meħtieġa permezz ta’ għadd ta’ sorsi 
differenti speċifikati hawn taħt, filwaqt li 
japplikaw il-prinċipju ta’ simplifikazzjoni 
amministrattiva:

2. L-Istati Membri għandhom jiġbru d-
dejta meħtieġa permezz ta’ għadd ta’ sorsi 
differenti speċifikati hawn taħt, filwaqt li 
japplikaw il-prinċipju ta’ simplifikazzjoni 
amministrattiva:

(a) l-istħarriġ; (a) l-istħarriġ;

(b) proċeduri ta’ estimi statistiċi meta xi 
wħud mill-karatteristiċi ma jkunux ġew 
osservati għall-unitajiet kollha;

(b) proċeduri ta’ estimi statistiċi meta xi 
wħud mill-karatteristiċi ma jkunux ġew 
osservati għall-unitajiet kollha;

(c) sorsi amministrattivi. (c) sorsi amministrattivi.

3. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni u jipprovdu d-dettalji 
dwar il-metodi li jkunu użaw u dwar il-
kwalità tad-dejti mis-sorsi elenkati fil-
paragrafu 2.

3. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni u jipprovdu d-dettalji 
dwar il-metodi u s-sorsi li jkunu użaw.

3a. Il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz 
ta’ atti delegati f’konformità mal-
Artikolu 9 u soġġetti għall-kundizzjonijiet 
tal-Artikoli 10 u 11, atti delegati biex 
jipprovdu gwida metodoloġika biex 
tiffaċilita l-applikazzjoni ta' dan l-
Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti dwar il-ġbir għandhom ikunu ċċarati fil-paragrafi 1 u 2.

It-tħassir tar-referenza għal-kwalità fil-paragrafu 3 qed issir minħabba l-fatt li l-kwistjonijiet 
dwar il-kwalità huma ttrattati fl-Artikolu 7.
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Il-Kummissjoni għandha tipprovdi gwida metodoloġika dwar l-applikazzjoni ta' dan l-
Artikolu biex tiffaċilita l-ġbir ta' dejta komparabbli u ta' kwalità għolja.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Għandhom ikunu kkonferiti fuq il-
Kummissjoni s-setgħat li tadotta l-atti 
delegati msemmijin fl-Artikoli 3(3) u 5(3a)
għal perjodu ta’ ħames snin wara d-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Il-
Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
fir-rigward is-setgħat iddelegati mhux 
aktar tard minn 6 xhur qabel tmiem il-
perjodu ta’ 5 snin. Id-delega tas-setgħat 
għandha tiġġedded awtomatikament għal 
perjodi ta’ żmien identiċi, sakemm il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jirrevokahiex skont l-Artikolu 10.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 290 paragrafi (1) u (2) tat-TFUE, huwa essenzjali 
li jkun stabbilit espliċitament li t-tul tad-delega tas-setgħat se jkun ta' 5 snin u li dan il-
perjodu għandu jiġi estiż awtomatikament għal perjodi suċċessivi ta' 5 snin il-wieħed sakemm 
il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jirrevokawhiex.

L-għan tar-rapport speċifiku dwar id-delega tas-setgħat huwa differenti mir-rapport ta' 
evalwazzjoni stipulati fl-Artikolu 11a. L-iskadenza (5 snin) hija, madankollu, l-istess għat-
tnejn biex il-kompiti ta' rappurtar tal-Kummissjoni jkunu ffaċilitati.  

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 3(3) u 5(3a) tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe waqt mill-Parlament Ewropew 
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jew mill-Kunsill.

2. L-istituzzjoni li tkun tat bidu għal 
proċedura interna biex jiġi deċiż jekk 
għandhiex tkun revokata d-delegazzjoni 
tas-setgħat għandha tinforma lil-leġiżlatur
l-ieħor u lill-Kummissjoni mill-inqas 
xahar qabel ma tittieħed l-aħħar deċiżjoni, 
u tiddikjara s-setgħat delegati li jistgħu 
jkunu soġġetti għar-revoka u r-raġunijiet 
għal din ir-revoka.

2. L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura 
interna biex tiddeċiedi jekk tirrevokax id-
delega tas-setgħat għandha tagħmel ħilitha 
biex tgħarraf lill-istituzzjoni l-oħra u lill-
Kummissjoni fi żmien raġonevoli qabel ma 
tittieħed l-aħħar deċiżjoni, u tindika s-
setgħat delegati li jistgħu jkunu suġġetti 
għal revoka u r-raġunijiet li jista’ jkun 
hemm għal din ir-revoka.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tibdiliet u aġġustamenti qed jiddaħħlu biex din id-dispożizzjoni tkun allinjata mad-diċitura 
standard adottata mill-Parlemtn Ewropew u mill-Kunsill fl-hekk imsejjaħ "pets file".

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat 
f’perjodu ta’ xahrejn mid-data tan-notifika. 
Bl-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill dan il-perjodu jista’ jittawwal 
b’xahar.

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat 
f’perjodu ta’ xahrejn mid-data tan-notifika. 
Bl-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill dan il-perjodu jista’ jittawwal 
b’xahrejn.

2. Jekk, sakemm jispiċċa dan il-perjodu, la 
l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill 
ma jkunu oġġezzjonaw għall-att delegat, 
jew jekk, qabel il-limitu taż-żmien, il-
Parlament u l-Kunsill ikunu t-tnejn li 
huma infurmaw lill-Kummissjoni li 
ddeċidew li ma joġġezzjonawx, l-att 
delegat jidħol fis-seħħ fid-data li tkun
imsemmija fid-dispożizzjonijiet tiegħu.

2. Jekk, meta jiskadi dan il-perjodu, la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma 
jkunu oġġezzjonaw għall-att delegat, dan 
għandu jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu
jidħol fis-seħħ fid-data ddikjarata fih.

L-att iddelegat jista' jkun ippubblikat f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
għandu jidħol fis-seħħ qabel l-iskadenza 
ta' dak il-perjodu jekk il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 
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informaw lill-Kummissjoni bl-intenzjoni 
tagħhom li ma jressqux oġġezzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tibdiliet u aġġustamenti qed jiddaħħlu biex din id-dispożizzjoni tkun allinjata mad-diċitura 
standard adottata mill-Parlemtn Ewropew u mill-Kunsill fl-hekk imsejjaħ "pets file".

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 11 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Rapport u Rieżami

Il-Kummissjoni gћandha tippreżenta 
rapport dwar l-implimentazzjoni tar-
Regolament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill kull tliet snin. Dan ir-rapport 
għandu jivvaluta b'mod partikolari l-
kwalita tad-dejta trażmessa, kif imsemmi 
fl-Artikolu 6, il-metodi tal-ġbir tad-dejta, 
il-piż amministrattiv u s-siwi ta' din l-
istatistika partikolarment rigward l-
objettivi stipulati fl-Artikolu 1. Għandu 
wkoll jivvaluta l-possibbiltajiet għall-
introduzzjoni ta' moduli ġodda tal-
kontijiet ambjentali kif jissemma fl-
Artikolu 3a.

Ir-rapport għandu, jekk xieraq, ikun 
akkumpanjat minn proposti rilevanti: 
- biex jiddaħħlu moduli ġodda tal-
kontijiet ambjentali;
- maħsuba biex ikomplu jtejbu l-
kwalità tad-dejta u l-metodi tal-ġbir tad-
dejta, biex b'hekk jittejbu l-kopertura u l-
komparabbiltà tad-dejta u jitnaqqas il-piż 
amministrattiv fuq in-negozji u l-
amministrazzjoni.
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L-ewwel rapport għandu jiġi ppreżentat 
sal-31 ta' Diċembru 2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta COM ma fihiex klawsola ta' rieżami li tinkludi abbligu tal-Kummissjoni li tressaq 
fuq bażi regolari rapport komprensiv dwar l-esperjenza miksuba bl-implimentazzjoni tar-
Regolament. Dan ir-rapport għandu jivvaluta wkoll il-possibbiltajiet għall-introduzzjoni ta' 
moduli ġodda tal-kontijiet ambjentali (ara l-Artikolu 3a (ġdid)).

Emenda 15

Proposta għal regolament
Anness III – sezzjoni 5 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-kuntest tar-rapport skont l-
Artikolu 11a, il-Kummissjoni għandha 
teżamina jekk l-informazzjoni fakultattiva 
tistax tinbidel b'informazzjoni 
obbligatorja.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hekk kif ikunu stabbiliti l-istrutturi għall-ksib tad-dejta, ma jkun għad hemm l-ebda raġuni 
biex tinżamm id-distinzjoni bejn informazzjoni fakultattiva u obbligatorja. 

Emenda 16

Proposta għal regolament
Anness III – sezzjoni 5 – tabella A – punt 3 – subpunt 3.10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.10a Estrazzjoni/Ħsad u Skavi mhux 
użati***
3.10a.1 Ħsad mhux użat tal-bijomassa***

3.10a.2 Estrazzjoni mhux użata ta' 
minerali metalliċi***
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3.10a.3 Estrazzjoni mhux użata ta' 
minerali mhux metalliċi***

3.10a.4 Estrazzjoni mhux użata ta' 
materjali tal-enerġija fossili***

3.10a.5 Estrazzjoni mhux użata ta' 
ħamrija u tħammil***

3.10a.5.1 Estrazzjoni mhux użata ta' 
ħamrija minn attivitajiet tal-
kostruzzjoni***

3.10a.5.2 Tħammil***

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-estrazzjoni mhux użata tikkorrispondi mal-linji gwida proċedurali tal-
Eurostat (2001) u tal-OECD (2008). Xi Stati Membri diġà jiġbru dejta dwar estrazzjoni mhux 
użata. Dan ir-Regolament għandu jaċċelera l-introduzzjoni u l-armonizzazzjoni ta' din il-
prattika fl-UE kollha kemm hi.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Anness III – sezzjoni 5 – tabella B – punt 3 – subpunt 3.10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.10a Estrazzjoni/Ħsad u Skavi mhux 
użati*
3.10a.1 Ħsad mhux użat tal-bijomassa*

3.10a.2 Estrazzjoni mhux użata ta' 
minerali metalliċi*

3.10a.3 Estrazzjoni mhux użata ta' 
minerali mhux metalliċi*

3.10a.4 Estrazzjoni mhux użata ta' 
materjali tal-enerġija fossili*

3.10a.5 Estrazzjoni mhux użata ta' 
ħamrija u tħammil*

3.10a.5.1 Estrazzjoni mhux użata ta' 
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ħamrija minn attivitajiet tal-kostruzzjoni*

3.10a.5.2 Tħammil*

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-estrazzjoni mhux użata tikkorrispondi mal-linji gwida proċedurali tal-
Eurostat (2001) u tal-OECD (2008). Xi Stati Membri diġà jiġbru dejta dwar estrazzjoni mhux 
użata. Dan ir-Regolament għandu jaċċelera l-introduzzjoni u l-armonizzazzjoni ta' din il-
prattika fl-UE kollha kemm hi.
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NOTA SPJEGATTIVA

Fil-konklużjonijiet tiegħu ta' Ġunju 2006, il-Kunsill Ewropew talab lill-Unjoni Ewropea u lill-
Istati Membri tagħha biex jestendu l-kontijiet nazzjonali għall-aspetti ewlenin tal-iżvilupp 
sostenibbli. Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Settembru 2009 "Il-PDG u lil hinn: 
inkejlu l-progress f'dinja li dejjem tinbidel" (COM/2009/0433) għandha titqies f'dan il-
kuntest. Din il-Komunikazzjoni tippreżenta miżuri li għandhom jitwettqu fiż-żmien qasir u 
medju biex jiżviluppaw indikaturi komprensivi li jipprovdu bażi aħjar ta' għarfien għad-
diskussjoni pubblika u għat-teħid ta' deċiżjonijiet oġġettivament ġustifikati.
Din il-proposta tal-Kummissjoni għal kontijiet ekonomiċi ambjentali hija kontribut importanti 
għal dan l-approċċ. 

Valutazzjoni soda tal-politika ambjentali Ewropea tista' ssir biss meta tkun disponibbli dejta 
affidabbli. Għaldaqstant pass neċessarju huwa li l-Istati Membri jkollhom l-obbligu li jiġbru 
din id-dejta. Id-dejta ambjentali li hija disponibbli sal-lum għandha tistagħna b'informazzjoni 
addizzjonali fiż-żmien medju, biex jittejbu l-possibbiltajiet tal-valutazzjoni tal-politiki. Ir-
riċiklaġġ u l-evitar tal-iskart, l-emissjonijiet fl-arja u t-tibdil fil-klima, il-konsum u l-
produzzjoni sostenibbli lkoll kienu jkunu ssorveljati ħafna aħjar li kieku diġà kellna dejta ta’ 
kwalità għolja li torbot flimkien l-ambjent u l-ekonomija. Dejta ta' dan it-tip tista’ tinġabar fil-
qafas tal-kontijiet ekonomiċi ambjentali, iżda dan jeħtieġ il-kooperazzjoni ta' kull Stat 
Membru u armonizzazzjoni sħiħa fil-livell tal-UE. 

Fil-fehma tiegħi, il-proposta tal-Kummissjoni bażikament tissodisfa dawn ir-rekwiżiti. 
Madankollu, id-definizzjoni tal-objettivi għandha tiġi ċċarata u għandhom jitfasslu perspettivi 
ċari għall-iżvilupp ulterjuri tal-kontijiet ekonomiċi ambjentali. 

Dwar l-ambitu u l-għan

Il-kontijiet ekonomiċi ambjentali għandhom jagħtu kontribut għall-valutazzjoni tal-politiki, 
b'mod partikolari billi jagħmlu disponibbli dejta dwar l-effetti ambjentali tal-attivitajiet 
ekonomiċi. Informazzjoni ta' dan it-tip tista' tkun pedament importanti għat-teħid ta' 
deċiżjonijiet tal-politika ambjentali. 

Il-miri u l-għanijiet ta' din il-proposta għal regolament, flimkien mal-kontribut tiegħu għall-
istrateġija "PGD u lil hinn minnu" għandhom isiru aktar ċari fil-proposta.

Ambitu

Il-proposta għal regolament tipprevedi biss il-ġbir u l-kompilazzjoni tad-dejta fl-oqsma tal-
emissjonijiet fl-arja, taxi abjentali applikabbli għal diversi setturi ekonomiċi kif ukoll kontijiet 
makroekonomiċi tal-flussi ta' materjali. Inqis li dan huwa l-ewwel pass lejn l-istabbiliment ta' 
kontijiet ekonomiċi ambjentali komprensivi, għax, skont is-servizzi statistiċi Ewropej u 
nazzjonali, id-dejta korrispondenti hija disponibbli f'dawn l-oqsma biss.
Jiena tal-fehma li għandhom jiġu identifikati fi pjan ta' ħidma moduli ġodda prijoritarji li x-
xogħol fuqhom diġà jinsab għaddej u li d-dejta korrispondenti wkoll għandha tkun disponibbli 
f'qasir żmien. L-applikabbiltà ta' dawn il-moduli fil-prattika għandha tiġi eżaminata permezz 
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ta' studji pilota. Ġaladarba d-dejta miġbura tista' tkun ta' siwi kbir għall-finijiet tat-tfassil tal-
politika ambjentali, nappoġġa introduzzjoni u implimentazzjoni rapida tal-moduli proposti 
madwar l-UE kollha.  

Verifika   

Il-proposta tal-Kummissjoni għandu jkollha klawsola ta' verifika. Regolarment minn żmien 
għal żmien, il-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar l-esperjenzi miksuba fl-
implimentazzjoni tar-Regolament. Sal-lum fil-livell Ewropew m'hemm l-ebda esperjenza 
b'rekwiżiti vinkolanti f'konnessjoni ma' kontijiet ekonomiċi ambjentali. Għalhekk huwa 
importanti li l-kwalità u l-komparabbiltà tad-dejta jkunu eżaminati, biex ikun jista' jsir titjib u 
biex tkunu garantita kwalita għolja tal-kontijiet ekonomiċi ambjentali. Barra minn hekk, l-
iżvilupp ta' moduli ġodda u l-esperjenza fil-kuntest ta' studji pilota għandhom jitqiesu b'mod 
xieraq. Ir-rapport dwar l-eżami għandu jservi bħala okkażjoni biex ir-regolament jiġi adattat 
għal żviluppi u esperjenzi ġodda.


