
PR\867769MT.doc PE464.978v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

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

2010/0377(COD)

19.5.2011

***I
ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
kontroll ta' perikli ta' inċidenti kbar li jinvolvu sustanzi perikolużi
(COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

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

Rapporteur: János Áder



PE464.978v01-00 2/37 PR\867769MT.doc

MT

PR_COD_1amCom

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 direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontroll ta' 
perikli ta' inċidenti kbar li jinvolvu sustanzi perikolużi
(COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(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)0781),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 192(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0011/2011),

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

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni2,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija kif ukoll tal-
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-0000/2011),

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

2. Japprova d-dikjarazzjoni tiegħu mehmuża ma' din ir-riżoluzzjoni;

3. 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;

4. 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 direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-inċidenti kbar ħafna drabi jkollhom (2) L-inċidenti kbar ħafna drabi jkollhom 

                                               
1 ĠU C […], […], p. […].
2 ĠU C […], […], p. […].
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konsegwenzi serji, kif seħħ bl-inċidenti ta’ 
Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, 
Toulouse u Buncefield. Barra minn hekk, l-
impatt jista’ jestendi lil hinn mill-fruntieri 
nazzjonali. Dan jenfasizza l-ħtieġa li jiġi 
żgurat li tittieħed azzjoni ta' prekawzjoni 
xierqa li tiżgura livell għoli ta’ protezzjoni 
fl-Unjoni kollha għaċ-ċittadini, il-
komunitajiet u l-ambjent.

konsegwenzi serji, kif seħħ bl-inċidenti ta’ 
Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, 
Toulouse u Buncefield. Barra minn hekk, l-
impatt jista’ jestendi lil hinn mill-fruntieri 
nazzjonali. Dan jenfasizza l-ħtieġa li jiġi 
żgurat li tittieħed azzjoni ta' prekawzjoni 
xierqa li tiżgura livell għoli ta’ protezzjoni 
fl-Unjoni kollha għaċ-ċittadini, il-
komunitajiet, il-proprjetà u l-ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-proposta tal-Kummissjoni inkludiet 'il-proprjetà' fid-definizzjoni ta' inċident kbir, filwaqt li 
għamlet referenza għal "periklu serju għas-saħħa tal-bniedem, il-proprjetà jew l-ambjent". 
Għall-koerenza legali, it-terminu 'proprjetà' għandu jiddaħħal ukoll f'din il-premessa. 

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-Kummissjoni għandu jkollha l-
poter li tadotta atti ta' delega skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tal-
adozzjoni ta’ kriterji għal derogi u emendi 
għall-Annessi ta’ din id-Direttiva.

(23) Biex din id-Direttiva tiġi adattata 
għall-progress tekniku u xjentifiku, il-
poter li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandu jingħata lill-
Kummissjoni fir-rigward ta' emendi għall-
Parti 3 tal-Anness I, u għall-Annessi II sa 
VI ta' din id-Direttiva. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet adatti matul il-
ħidma preparatorja tagħha, anke fil-livell 
ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u 
tfassal atti ta' delega, għandha tiżgura t-
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
ta’ dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda tallinja l-premessa mal-klawżoli standard ġodda dwar l-atti ta' delega. 



PR\867769MT.doc 7/37 PE464.978v01-00

MT

Tikkjarifika wkoll l-fatt li għandu jkun possibbli li jiġu emendati l-Parti 3 tal-Anness I (li 
tbiddel l-ambitu, iżda għal sitwazzjonijiet speċifiċi ħafna biss) u l-Annessi II sa VI permezz ta' 
atti ta' delega. Madankollu, emendi għall-Parti I u l-Parti 2 tal-Anness I u għall-Anness II 
jista' jkollhom impatti kbar fuq l-ambitu u għalhekk għandhom jiġu ttrattati permezz tal-
proċedura leġiżlattiva ordinarja. 

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Peress li l-għanijiet tad-Direttiva, 
jiġifieri li jiġi żgurat livell għoli ta’ 
protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u 
għall-ambjent, ma jistgħux jinkisbu b’mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri u jistgħu, 
għalhekk, jintlaħqu aħjar fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri skont 
il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat. Skont il-prinċipju 
tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkisbu 
dawk l-għanijiet,

(25) Peress li l-għanijiet tad-Direttiva, 
jiġifieri li jiġi żgurat livell għoli ta’ 
protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem, għall-
proprjetà u għall-ambjent, ma jistgħux 
jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri u jistgħu, għalhekk, jintlaħqu aħjar 
fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta 
miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skont 
il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx 
lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex 
jinkisbu dawk l-għanijiet,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni inkludiet 'il-proprjetà' fid-definizzjoni ta' inċident kbir, filwaqt li 
għamlet referenza għal "periklu serju għas-saħħa tal-bniedem, il-proprjetà jew l-ambjent". 
Għall-koerenza legali, it-terminu 'proprjetà' għandu jiddaħħal ukoll f'din il-premessa. 

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi r-regoli għall-
prevenzjoni ta’ inċidenti kbar li jinvolvu 
sustanzi perikolużi, u għal-limitazzjoni tal-
konsegwenzi tagħhom għas-saħħa tal-

Din id-Direttiva tistabbilixxi r-regoli għall-
prevenzjoni ta’ inċidenti kbar li jinvolvu 
sustanzi perikolużi, u għal-limitazzjoni tal-
konsegwenzi tagħhom għas-saħħa tal-
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bniedem u l-ambjent, bil-ħsieb li jiġu 
żgurati livelli għoljin ta’ protezzjoni fl-
Unjoni kollha b’mod konsistenti u effettiv.

bniedem, il-proprjetà u l-ambjent, bil-ħsieb 
li jiġu żgurati livelli għoljin ta’ protezzjoni 
fl-Unjoni kollha b’mod konsistenti u 
effettiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni inkludiet 'il-proprjetà' fid-definizzjoni ta' inċident kbir, filwaqt li 
għamlet referenza għal "periklu serju għas-saħħa tal-bniedem, il-proprjetà jew l-ambjent". 
Għall-koerenza legali, it-terminu 'proprjetà' għandu jiddaħħal ukoll f'din il-premessa. 

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) is-sustanzi elenkati fil-Parti 3 tal-
Anness I. imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 2(2) jikkonċerna każijiet ċari ta' esklużjoni mill-ambitu ta' din id-Direttiva. Il-
Parti 3 tal-Anness I biss tikkonċerna derogi għal każijiet speċifiċi fejn sustanzi taħt ċerti 
kundizzjonijiet ma jistgħux joħolqu periklu ta' inċident kbir. Is-sustanzi elenkati fil-Parti 3 tal-
Anness I mhumiex esklużi mill-ambitu tad-Direttiva, jibbenefikaw biss minn trattament 
speċjali jekk jiġu ssodisfati kundizzjonijiet stretti.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) 'stabbiliment ġdid' tfisser stabbiliment li 
għadu kif inbena jew li għad irid jibda 
jiffunzjona;

(4)  'stabbiliment ġdid' tfisser stabbiliment 
li għadu kif inbena jew li għad irid jibda 
jiffunzjona, jew li minħabba modifiki fl-
installazzjonijiet jew l-attivitajiet tiegħu, 
jew fl-inventarju tiegħu ta' sustanzi 
perikolużi, jaqa' fl-ambitu ta' din id-
Direttiva;
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Or. en

Ġustifikazzjoni
Huwa importanti li jkun rikonoxxut li ċerti siti jistgħu jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva 
minħabba bidla fl-ambitu nnifsu u mhux minħabba għażla li jkun għamel l-operatur. F'dak il-
każ, l-operatur irid jinnotifika lill-awtorità kompetenti fi żmien sena (Artikolu 6.2). Jekk, 
madankollu, is-sit kellu jaqa' fl-ambitu minħabba modifika mibdija mill-operatur, l-operatur 
għandu diġà jkun jaf minn qabel u għandu jinnotifika lill-awtorità kompetenti qabel il-bidu 
tal-modifika. F'dak il-każ jista' jitqies bħala stabbiliment ġdid.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn jintwera, fuq il-bażi tal-kriterji 
msemmija fil-paragrafu 4 ta’ dan l-
Artikolu, li sustanzi partikolari koperti bil-
Partijiet 1 jew 2 tal-Anness I ma jkunux 
kapaċi joħolqu periklu ta’ inċident kbir, 
b’mod partikolari minħabba l-forma fiżika, 
il-proprjetajiet, il-klassifikazzjoni jew l-
imballaġġ ġeneriku tagħhom, il-
Kummissjoni tista’ telenka dawk is-
sustanzi fil-Parti 3 tal-Anness I permezz ta’ 
atti ta' delega skont l-Artikolu 24. 

1. Fejn jintwera, fuq il-bażi tal-kriterji 
stabbiliti fl-Anness VII ta' din id-
Direttiva, li sustanzi jew taħlitiet
partikolari koperti bil-Partijiet 1 jew 2 tal-
Anness I taħt kundizzjonijiet speċifiċi ma 
jkunux kapaċi joħolqu periklu ta’ inċident 
kbir, minħabba l-forma fiżika, il-
proprjetajiet, il-klassifikazzjoni jew l-
imballaġġ ġeneriku tagħhom, u għalhekk 
għandhom jibbenefikaw minn deroga, il-
Kummissjoni tista’ tadotta atti ta' delega 
skont l-Artikolu 24 sabiex telenka dawk is-
sustanzi u t-taħlitiet flimkien mal-
kundizzjonijiet applikabbli fil-Parti 3 tal-
Anness I. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat li l-Paragrafu 1 mhuwiex intiż biex jeskludi kompletament is-sustanzi u 
t-taħlitiet mill-ambitu, iżda huwa intiż għal dawk il-każijiet fejn is-sustanzi u t-taħlitiet, taħt 
kundizzjonijiet speċifikati b'mod ċar, mhumiex kapaċi joħolqu periklu ta' inċident kbir, 
minħabba l-forma fiżika, il-proprjetajiet, il-klassifikazzjoni, il-konċentrazzjoni jew l-
imballaġġ ġeneriku tagħhom. Is-sustanzi u t-taħlitiet huma soġġetti għal deroga biss sakemm 
jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet speċifikati fil-Parti 3 tal-Anness I. Billi dan jikkonċerna 
sitwazzjonijiet speċifiċi ħafna, ikun aċċettabbli li jintużaw atti ta' delega.
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Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn jintwera għas-sodisfazzjon ta’ 
awtorità kompetenti, fuq il-bażi tal-kriterji 
msemmija fil-paragrafu 4 ta’ dan l-
Artikolu, li sustanzi partikolari li jkunu 
preżenti fi stabbiliment individwali jew fi 
kwalunkwe parti minnu u elenkati fil-
Partijiet 1 jew 2 tal-Anness I ma jkunux 
kapaċi joħolqu periklu ta’ inċident kbir, 
minħabba l-kundizzjonijiet speċifiċi li jkun 
hemm fl-istabbiliment, bħalma huma n-
natura tal-imballaġġ u t-trażżin tas-
sustanza jew il-post u l-kwantitajiet 
involuti, l-Istat Membru tal-awtorità
kompetenti jista’ jiddeċiedi li ma japplikax
ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 7 sa 19 ta’ 
din id-Direttiva għall-istabbiliment 
ikkonċernat. 

Bla ħsara għall-Paragrafu 1, fejn jintwera 
fuq il-bażi tal-kriterji msemmija fl-
Anness VII, li sustanzi partikolari li jkunu 
preżenti fi stabbiliment individwali jew fi 
kwalunkwe parti minnu u elenkati fil-
Partijiet 1 jew 2 tal-Anness I ma jkunux 
kapaċi joħolqu periklu ta’ inċident kbir, 
minħabba l-kundizzjonijiet speċifiċi li jkun 
hemm fl-istabbiliment, rigward in-natura
tal-imballaġġ u t-trażżin tas-sustanza jew 
il-post u l-kwantitajiet involuti, l-awtorità
kompetenti tal-Istat Membru tista' 
tiddeċiedi li ma tapplikax ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Artikolu 9, fil-punt (b) tal-
Artikolu 10, fl-Artikolu 11 u fl-
Artikolu 13(2) ta’ din id-Direttiva għall-
istabbiliment ikkonċernat. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-Paragrafu 1 jippermetti derogi fil-livell tal-UE għal sustanzi speċifiċi u taħt 
ċirkustanzi speċifiċi biss, l-Artikolu 4.3 jippermetti lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
tawtorizza derogi fil-livell ta' stabbilimenti individwali. Billi l-livell ta' protezzjoni m'għandux 
jonqos, qed jiġi propost li fil-każijiet kollha jinżammu tal-anqas ir-rekwiżiti tal-livelli l-aktar 
baxxi kif ukoll li jiġu permessi biss derogi għar-rekwiżiti ta' informazzjoni għall-istabbilimenti 
tal-livelli ogħla.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tgħaddi kull sena
l-listi msemmija fit-tieni subparagrafu ta’ 
dan il-paragrafu lill-forum imsemmi fl-
Artikolu 17(2) għall-informazzjoni.

Il-Kummissjoni għandha tgħaddi 
regolarment il-listi msemmija fit-tieni 
subparagrafu ta’ dan il-paragrafu lill-forum 
imsemmi fl-Artikolu 17(2) għall-
informazzjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-forum jiġi infurmat regolarment dwar il-listi b'derogi pprovduti mill-
awtoritajiet kompetenti, u dan bħala prinċipju għandu jsir aktar spiss minn darba fis-sena. 

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sat-30 ta’ Ġunju 2013, il-Kummissjoni 
għandha tadotta atti ta' delega skont l-
Artikolu 24 sabiex tistabbilixxi kriterji li 
jridu jintużaw għall-finijiet tal-paragrafi 1 
u 3 ta’ dan l-Artikolu rispettivament, u 
biex temenda l-Anness VII skont dan.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-kriterji fl-Anness VII jiddefinixxu l-ambitu tad-derogi, fl-Artikolu 4.1 u 4.3 
jiffurmaw parti essenzjali minn din id-Direttiva. Għalhekk m'għandhomx jiġu stabbiliti b'atti 
ta' delega. Mhuwiex aċċettabbli li l-Anness jitħalla kompletament vojt matul il-proċedura 
leġiżlattiva. L-emenda proposta għall-Anness VII tinkludi kriterji eżistenti kif speċifikat fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 98/433/KE tas-26 ta' Ġunju 2008. Il-Kummissjoni mistiedena 
tressaq proposta għal kriterji ġodda, biex ikunu jistgħu jiġu inklużi fl-att bażiku. 

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ikun xieraq, il-Kummissjoni tista’ 
telenka s-sustanzi msemmija fl-ewwel 
subparagrafu ta’ dan il-paragrafu fil-
Parti 1 jew fil-Parti 2 tal-Anness I 
permezz ta’ atti ta' delega skont l-Artikolu 
24.

F'każ li l-Kummissjoni tqis li s-sustanza 
perikoluża mhux elenkata li wasslet għal 
miżura kif imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu ta' dan il-paragrafu 
għandha tkun elenkata fil-Parti 1 jew il-
Parti 2 tal-Anness I, għandha tippreżenta 
għal dan il-għan proposta leġiżlattiva lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-kuntrarju tal-Paragrafu 1, fir-rigward ta' każijiet speċifiċi ħafna u definiti sew, iż-żieda ta' 
sustanzi fil-Parti 1 jew il-Parti 2 tista' twassal għal twessigħ sostanzjali tal-ambitu, b'impatti 
ekonomiċi potenzjalment kbar. Billi l-Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri xierqa jekk iqisu li 
sustanza perikoluża tirrappreżenta periklu ta' inċident kbir, ikunu jistgħu jaġixxu xorta waħda 
jekk ikun meħtieġ. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Istati Membru l-oħra. Madankollu, 
il-bidla tal-ambitu għall-UE kollha għandha sussegwentement issir permezz tal-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja. 

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-isem jew l-isem kummerċjali tal-
opertaur u l-indirizz sħiħ tal-istabbiliment 
konċernat;

(a) l-isem u / jew l-isem kummerċjali tal-
opertaur u l-indirizz sħiħ tal-istabbiliment 
konċernat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda meħtieġa għal skopijiet ta' kjarifika.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-isem jew il-pożizzjoni tal-persuna 
responsabbli għall-istabbiliment, jekk 
differenti mill-punt (a);

(c) l-isem u l-pożizzjoni tal-persuna 
responsabbli għall-istabbiliment, jekk 
differenti mill-punt (a);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda meħtieġa għal skopijiet ta' kjarifika.
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Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) informazzjoni suffiċjenti biex jiġu 
identifikati s-sustanzi perikolużi jew il-
kategorija tas-sustanzi involuti;

(d) informazzjoni suffiċjenti biex jiġu 
identifikati s-sustanzi perikolużi u l-
kategorija tas-sustanzi involuti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda meħtieġa għal skopijiet ta' kjarifika.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-kwantità u l-forma fiżika tas-sustanzi 
perikolużi jew tas-sustanzi involuti;

(e) il-kwantità u l-forma fiżika tas-sustanzi 
perikolużi jew tas-sustanzi konċernati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda meħtieġa għal skopijiet ta' kjarifika.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-ambjent fil-qrib immedjat tal-
istabbiliment, l-elementi li jistgħu 
jikkawżaw inċident kbir jew jaggravaw il-
konsegwenzi ta’ dan, inkluż dettalji dwar l-
istabbilimenti fil-qrib, kemm jekk dawn 
ikunu koperti b’din id-Direttiva kemm 
jekk le, kif ukoll siti, żoni u żviluppi oħra li 
jistgħu jżidu r-riskju jew il-konsegwenzi 

(g) l-ambjent fil-qrib immedjat tal-
istabbiliment, l-elementi li jistgħu 
jikkawżaw inċident kbir jew jaggravaw il-
konsegwenzi ta’ dan, inklużi dettalji, meta 
jkunu disponibbli dwar l-operatur, dwar l-
istabbilimenti fil-qrib, kif ukoll dwar siti, 
żoni u żviluppi oħra li jistgħu jżidu r-riskju 
jew il-konsegwenzi ta’ inċident kbir u ta’ 
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ta’ inċident kbir u ta’ effetti domino. effetti domino.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ jiġi ċċarat il-fatt li l-operaturi mhux dejjem jista' jkollhom aċċess għall-informazzjoni 
meħtieġa minn stabbilimenti fil-qrib jew minn siti oħra (marbuta mal-emenda dwar l-
Artikolu 8, paragrafu 1a (ġdid)). 

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal stabbilimenti ġodda, perjodu ta’ 
żmien raġonevoli qabel il-bidu tal-
kostruzzjoni jew l-operat,

(a) għal stabbilimenti ġodda, perjodu ta’ 
żmien raġonevoli qabel il-bidu tal-
kostruzzjoni, l-operat jew il-modifiki,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda marbuta mal-emenda għall-Artikolu 3.4, li tinkludi modifiki fid-definizzjoni ta'
stabbilimenti ġodda. 

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu lill-
operatur biex ifassal dokument li 
jistabbilixxi l-politika ta’ prevenzjoni ta’ 
inċidenti kbar (minn hawn’il quddiem: 
"MAPP") u li jiżgura li din tiġi 
implimentata kif xieraq. L-MAPP għandha 
tiġi stabbilita bil-miktub. Din għandha tkun 
imfassla biex tiggarantixxi livell għoli ta’ 
protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u l-
ambjent. Din għandha tkun proporzjonata 
għall-perikli ta’ inċidenti kbar. Hija 
għandha tinkludi l-għanijiet ġenerali u l-

1. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu lill-
operatur biex ifassal dokument li 
jistabbilixxi l-politika ta’ prevenzjoni ta’ 
inċidenti kbar (minn hawn’il quddiem: 
"MAPP") u li jiżgura li din tiġi 
implimentata kif xieraq. Il-MAPP għandha 
tiġi stabbilita bil-miktub. Din għandha tkun 
imfassla biex tiggarantixxi livell għoli ta’ 
protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem, il-
proprjetà u l-ambjent. Din għandha tkun 
proporzjonata għall-perikli ta’ inċidenti 
kbar. Hija għandha tinkludi l-għanijiet 
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prinċipji ta’ azzjoni tal-operatur, ir-rwol u 
r-responsabbiltà tal-ġestjoni, u għandha 
tindirizza kultura ta’ sikurezza rigward il-
kontroll ta’ perikli ta’ inċidenti kbar.

ġenerali u l-prinċipji ta’ azzjoni tal-
operatur, ir-rwol u r-responsabbiltà tal-
ġestjoni, u għandha turi kif il-livell għoli 
ta' protezzjoni rigward perikli ta’ inċidenti 
kbar jiġi żgurat kontinwament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tifsira ta' "kultura ta' sikurezza" mhijiex ċara. L-emenda tikkjarifika l-fatt li l-livell għoli ta' 
protezzjoni msemmi fl-Artikolu 1 għandu jiġi żgurat kontinwament. Barra minn hekk, il-
proprjetà ġiet inkluża biex tkun żgurata l-konsistenza mad-definizzjoni ta' 'inċident kbir' kif 
proposta mill-Kummissjoni.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal stabbilimenti ġodda, perjodu ta’ 
żmien raġonevoli qabel il-bidu tal-
kostruzzjoni jew l-operat,

(a) għal stabbilimenti ġodda, perjodu ta’ 
żmien raġonevoli qabel il-bidu tal-
kostruzzjoni, l-operat jew il-modifiki,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda marbuta mal-emenda għall-Artikolu 3.4, li tinkludi modifiki fid-definizzjoni ta' 
stabbilimenti ġodda. 

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-MAPP għandha tiġi implimentata 
b'mezzi, strutturi u sistemi ta' ġestjoni 
xierqa. Għall-istabbilimenti tal-livelli 
ogħla, għandha tiġi implimentata 
b'sistemi tal-ġestjoni tas-sikurezza skont l-
Anness III. L-Istati Membri jistgħu 
jitolbu lill-istabbilimenti tal-livelli aktar 
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baxxi jimplimentaw il-MAPP permezz ta' 
sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza 
proporzjonata għall-perikli ta' inċident 
kbir, u għall-kumplessità tal-
organizzazzjoni jew tal-attivitajiet tal-
istabbiliment. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-test parzjalment meħud mill-Artikolu 9, paragrafu 7, billi huwa aktar loġiku u jtejjeb 
il-leġġibilità biex din id-dispożizzjoni tiġi inkluża fl-Artikolu dwar il-MAPP pjuttost milli fl-
Artikolu rigward ir-rapport dwar is-sikurezza.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għall-fini tal-Paragrafu 1, meta l-
informazzjoni pprovduta mill-operatur 
skont il-punt (g) tal-Artikolu 6(1) ma 
tkunx suffiċjenti jew disponibbli, l-Istat 
Membru għandu jiżgura li l-awtorità 
kompetenti titlob l-informazzjoni 
direttament mill-istabbilimenti jew is-siti 
fil-qrib.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jista' mhux dejjem ikun possibbli għall-operatur li jkollu aċċess għall-informazzjoni meħtieġa 
skont il-punt (g) tal-Artikolu 6(1). Biex ikun żgurat li l-awtorità kompetenti jkollha aċċess 
għal din l-informazzjoni, l-Istati Membri jridu jiżguraw li l-informazzjoni tintalab direttament 
mill-istabbilimenti jew is-siti fil-qrib. 
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Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jikkooperaw billi jinfurmaw lill-
pubbliku u lill-istabbilimenti fil-qrib li 
jaqgħu barra l-ambitu ta’ din id-Direttiva, u 
billi jipprovdu informazzjoni lill-awtorità 
responsabbli għall-preparazzjoni ta’ 
pjanijiet esterni ta’ emerġenza.

b) jikkooperaw billi jinfurmaw lill-
pubbliku u lis-siti fil-qrib li jaqgħu barra l-
ambitu ta’ din id-Direttiva, u billi 
jipprovdu informazzjoni lill-awtorità 
responsabbli għall-preparazzjoni ta’ 
pjanijiet esterni ta’ emerġenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi evitata l-konfużjoni, it-terminu 'stabbilimenti' m'għandux jintuża għal siti li ma 
jaqgħux fl-ambitu ta' din id-Direttiva. 

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għal stabbilimenti ġodda, perjodu ta’ 
żmien raġonevoli qabel il-bidu tal-
kostruzzjoni jew l-operat,

(a) għal stabbilimenti ġodda, perjodu ta’ 
żmien raġonevoli qabel il-bidu tal-
kostruzzjoni, l-operat jew il-modifiki,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda marbuta mal-emenda għall-Artikolu 3.4, li tinkludi modifiki fid-definizzjoni ta' 
stabbilimenti ġodda. 

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li imħassar
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stabbilimenti tal-livelli aktar baxxi 
jimplimentaw l-MAPP permezz ta’ 
sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza li tkun 
proporzjonata għall-perikli ta’ inċidenti 
kbar u għall-komplessità tal-
organizzazzjoni jew attivitajiet tal-
istabbiliment. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tikkonċerna l-implimentazzjoni tal-MAPP u għalhekk għandha titressaq 
fl-Artikolu 7 biex tittejjeb il-leġġibilità (marbuta mal-emenda għall-Artikolu 7, paragrafu 4a 
(ġdid). 

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każ ta’ modifika ta’ stallazzjoni, 
stabbiliment, faċilità tal-ħażna, jew proċess 
jew fin-natura jew il-kwantità ta’ sustanzi 
perikolużi li jista’ jkollhom 
riperkussjonijiet sinifikanti fuq perikli ta’ 
inċidenti kbar, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-operatur:

F’każ ta’ modifika ta’ stallazzjoni, 
stabbiliment, faċilità tal-ħażna, jew proċess 
jew fin-natura jew il-kwantità ta’ sustanzi 
perikolużi li tista' twassal għal żieda fir-
riskju ta' konsegwenzi ta' perikli ta’
inċidenti kbar, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-operatur:

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tifsira ta' 'riperkussjonijiet sinifikanti' mhijiex ċara. Kull meta l-modifika tista' twassal għal 
żieda tar-riskju jew tal-konsegwenzi ta' perikli ta' inċident kbir, il-MAPP, ir-rapport dwar is-
sikurezza u s-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza għandom jiġu rieżaminati u, meta jkun 
meħtieġ, għandhom jiġu riveduti. 



PR\867769MT.doc 19/37 PE464.978v01-00

MT

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni msemmija fl-Anness V tkun 
disponibbli għall-pubbliku fuq bażi 
permanenti, inkluż f’format elettroniku. L-
informazzjoni għandha tiġi riveduta u, fejn 
ikun meħtieġ, aġġornata mill-anqas kull 
sena. 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni msemmija fil-Parti 1 u l-
Parti 2 tal-Anness V tkun disponibbli 
għall-pubbliku fuq bażi permanenti, inkluż 
f’format elettroniku u li l-informazzjoni 
msemmija fil-Parti 3 tal-Anness V tal-
anqas issir disponibbli għall-pubbliku fuq 
talba tiegħu. L-informazzjoni għandha tiġi 
riveduta u, fejn ikun meħtieġ, aġġornata 
mill-anqas kull sena. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rigward ir-rapport ta' spezzjoni u l-inventarju tas-sustanzi perikolużi, jista' jkun hemm 
raġunijiet ekonomiċi u ta' sigurtà biex l-informazzjoni tingħata lill-pubbliku fuq talba tiegħu 
biss. Imbagħad l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeċiedu huma stess jekk iqisux li jkunx xieraq 
li l-operaturi jintalbu jqiegħdu din l-informazzjoni anke fl-internet. Kif indikat fl-emendi 
għall-Anness V, l-operaturi għandhom ikunu obbligati jispjegaw is-sustanzi perikolużi 
f'termini sempliċi fl-internet kif ukoll jindikaw meta stabbiliment ikun ġie spezzjonat u meta 
jistgħu jintalbu r-rapporti dwar l-ispezzjonijiet. 

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-talbiet għall-aċċess għall-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2(a), (b) u (c)
għandhom jiġu ttrattati skont l-Artikoli 3 u 5 
tad-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

3. L-aċċess għall-informazzjoni msemmija 
fil-paragrafi 1 u 2 għandu jiġi ttrattat skont 
id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-informazzjoni msemmija fi 2(a) għandha tkun ipprovduta mingħajr talba speċifika, 
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mhuwiex korrett li jintuża "Talbiet għall-aċċess" f'dan il-paragrafu. Barra minn hekk, il-
paragrafi 1 u 2 fl-intier tagħhom għandhom ikunu konformi mad-Direttiva 2003/4/KE fl-intier 
tagħha. 

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni li trid tiġi pprovduta mill-
operatur wara li jseħħ inċident kbir

Informazzjoni li trid tiġi pprovduta mill-
operatur u azzjonijiet li għandhom 
jittieħdu mill-awtorità kompetenti wara li 
jseħħ inċident kbir

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 15 ma jikkonċernax biss l-informazzjoni fornita mill-operatur (paragrafu 1), iżda 
jikkonċerna wkoll l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu mill-awtorità kompetenti (paragrafu 2).

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Kull meta jkun possibbli l-ispezzjonijiet 
għandhom jiġu kkoordinati mal-
ispezzjonijiet li jsiru skont il-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni u, fejn xieraq, dawn għandhom 
ikunu kkombinati.

8. L-ispezzjonijiet għandhom jiġu 
kkoordinati mal-ispezzjonijiet li jsiru skont 
il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, b'mod 
partikolari d-Direttiva 2010/75/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 
ta' Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet 
industrijali (l-integrazzjoni tal-
prevenzjoni u l-kontroll tat-tniġġis )1, u 
dawn għandhom ikunu kkombinati, sa fejn 
hu possibbli.
1 ĠU L 334, 17.12.2010, p. 17.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp ta’ Livell Għoli ta’ Partijiet Interessati Indipendenti għall-Piżijiet Amministrattivi 
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stabbilit mill-Kummissjoni kkalkula li madwar nofs l-installazzjonijiet li jaqgħu taħt id-
Direttiva Seveso II jaqgħu ukoll taħt d-DEI. Il-koordinament jew l-integrazzjoni bejn dawn it-
tipi ta' spezzjonijiet inaqqas il-piż amministrattiv relatat mal-preparazzjoni u l-preżenza tal-
ispetturi u mas-segwitu. Dan il-potenzjal li jitnaqqas il-piż amministrattiv kemm għall-
amministrazzjoni kif ukoll għall-operaturi għandu jintuża sa fejn hu possibbli.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-talbiet għall-informazzjoni miksuba 
mill-awtoritajiet kompetenti skont din id-
Direttiva jistgħu jiġu miċħuda meta l-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4(2) tad-
Direttiva 2003/4/KE jkunu ssodisfati.

2. L-aċċess għall-informazzjoni miksuba 
mill-awtoritajiet kompetenti skont din id-
Direttiva jista' jiġi ristrettmeta l-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4(2) tad-
Direttiva 2003/4/KE jkunu ssodisfati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 4(2) tad-Direttiva 2003/4/KE jipprevedi wkoll il-possibbiltà li jiġi ristrett l-aċċess 
għall-informazzjoni fejn il-kundizzjonijiet ikunu ġew issodisfati. 

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dak li jikkostitwixxi interess suffiċjenti 
u l-ksur ta’ dritt għandu jiġi stabbilit mill-
Istati Membri, b’mod konsistenti mal-mira 
li jingħata aċċess wiesa’ għall-ġustizzja 
lill-pubbliku kkonċernat  . Għal dan il-
għan, l-interess ta’ kull organizzazzjoni 
mhux governattiva li tippromwovi l-
ħarsien tal-ambjent u li tissodisfa 
kwalunkwe ħtieġa skont il-liġi nazzjonali 
għandu jitqies biżżejjed għall-finijiet tal-
paragrafu 2(a).

2. Dak li jikkostitwixxi interess suffiċjenti 
u l-ksur ta’ dritt għandu jiġi stabbilit mill-
Istati Membri, b’mod konsistenti mal-mira 
li jingħata aċċess wiesa’ għall-ġustizzja 
lill-pubbliku kkonċernat  . Għal dan il-fini, 
l-interess ta’ kull organizzazzjoni mhux 
governattiva li tippromwovi l-protezzjoni 
ta’ l-ambjent u li tiltaqa’ ma’ ħtiġiet 
imposti skond il-liġijiet nazzjonali għandu 
jitqies biżżejjed għall-finijiet tal-punt (a) 
tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1.

L-organizzazzjonijiet imsemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandhom jitqiesu wkoll li 
għandhom drittijiet li jistgħu jiġu indeboliti 

L-organizzazzjonijiet imsemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandhom jitqiesu wkoll li 
għandhom drittijiet li jistgħu jiġu indeboliti 
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għall-finijiet tal-paragrafu 2(b). għall-finijiet tal-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-subparagrafi għandhom jirreferu għall-paragrafu 1(a) u 1(b). 

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 22a 
Rieżami

Sal-1 ta' Ġunju 2020, u kull tliet snin 
wara dan, il-Kummissjoni għandha 
tissottometti lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill rapport li jirrivedi l-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva 
abbażi tal-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 20. Fejn ikun xieraq, ir-rapport 
għandu jkun akkumpanjat minn proposta 
leġiżlattiva. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-Artikolu 20.4 l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni 
b’rapport ta' kull tliet snin dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva. Il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi l-implimentazzjoni abbażi ta' dawn ir-rapporti u għandha tissottometti 
proposta leġiżlattiva fejn meħtieġ. 

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4, 
sabiex jiġu adattati l-Annessi I sa VII
għall-progress tekniku, il-Kummissjoni 

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4, 
sabiex jiġu adattati l-Parti 3 tal-Anness I u 
l-Annessi II sa VI għall-progress tekniku u 
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għandha tadotta atti ta' delega skont l-
Artikolu 24.

xjentifiku, il-Kummissjoni għandha tadotta 
atti ta' delega skont l-Artikolu 24.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li jiġu emendati l-Parti 3 tal-Anness I (li tbiddel l-ambitu, iżda għal 
sitwazzjonijiet speċifiċi ħafna biss) u l-Annessi II sa VI permezz ta' atti ta' delega. 
Madankollu, emendi għall-Parti I u 2 tal-Anness I u għall-Anness VII jista' jkollhom impatt 
kbir fuq l-ambitu u għalhekk għandhom jiġu trattati bl-użu tal-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja. 

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti ta' 
delega tingħata lill-Kummissjoni skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

1. Is-setgħat sabiex ikunu adottati l-atti ta' 
delega msemmija fl-Artikoli 4 u 23 
għandhom jingħataw lill-Kummissjoni 
għal perjodu ta’ żmien indefinit.

1. Is-setgħa sabiex ikunu adottati l-atti ta' 
delega msemmija fl-Artikoli 4 u 23 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ żmien indefinit minn*.

1a. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 4 u 23 tista’ tiġi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
u mill-Kunsill. Id-deċiżjoni ta' revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħat 
speċifikati f'dik id-deċiżjoni. Għandha 
tidħol fis-seħħ b’effett mill-jum ta’ wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
sussegwenti speċifikata fiha. Din ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe atti ta' delega li huma diġà 
fis-seħħ.

2. Hekk kif tadotta att ta' delega, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

2. Hekk kif tadotta att ta' delega, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjamentlill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

3. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati 
tingħata lill-Kummissjoni taħt il-

3. Kull att ta' delega adottat skont l-
Artikolu 4(23) jidħol fis-seħħ biss jekk il-
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kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 25 u 
26.

Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jkunx għarraf l-oppożizzjoni tiegħu fi 
żmien xahrejn li jiddekorru min-notifika 
tal-imsemmi att lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsikk jew jekk, qabel ma jagħlaq 
dan iż-żmien, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill informaw it-tnejn li huma lill-
Kummissjoni li mhumiex biħsiebhom 
jopponu. Dan il-perjodu għandu jestendi 
b’xahrejn oħra fuq l-inizjattiva tal-
Parlament jew tal-Kunsill.
_____________
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data tad-
dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25 imħassar
Revoka tad-delega

1. Id-delega tal-poteri msemmija fl-
Artikolu 24 tista’ tiġi revokata fi 
kwalunkwe żmien mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill.
2. L-istituzzjoni li tkun tat bidu għal 
proċedura interna biex jiġi deċiż jekk 
għandhiex tiġi revokata d-delega tas-
setgħa għandha tinforma lill-istituzzjoni l-
oħra u lill-Kummissjoni fi żmien 
raġonevoli qabel ma tittieħed id-deċiżjoni 
finali, fejn tiddikjara s-setgħat ta' delega 
li jistgħu jkunu soġġetti għar-revoka kif 
ukoll ir-raġunijiet għar-revoka.
3. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha ġġib fi 
tmiemha d-delega tas-setgħat speċifikati 
f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-
seħħ immedjatament jew f’data 
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sussegwenti speċifikata fiha. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità tal-atti 
delegati diġà fis-seħħ. Għandha tiġi 
ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26 imħassar
Oġġezzjonijiet għall-atti delegati

1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għall-att iddelegat fi 
żmien xahrejn mid-data tan-notifika. Fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill, dan il-perjodu għandu jiġi estiż 
b’xahar.
2. Jekk, meta jiskadi dak il-perjodu, la l-
Parlament 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 ddikjarata fih.
L-att ta' delega jista’ jiġi ppubblikat f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
jidħol fis-seħħ qabel ma jiskadi dak il-
perjodu jekk il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu infurmaw it-tnejn lill-
Kummissjoni dwar l-intenzjoni tagħhom li 
ma jqajmux oġġezzjonijiet.
3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjona għal att delegat, dan 
ma għandux jidħol fis-seħħ. L-istituzzjoni 
li toġġezzjona għandha tiddikjara r-
raġunijiet li għalihom tkun qed 
toġġezzjona għall-att delegat.

Or. en
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Emenda 37

Proposta għal direttiva
Anness I – Parti 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sustanzi u taħlitiet esklużi minn din id-
Direttiva skont l-Artikolu 2(2)(h) u l-
Artikolu 4(1)

Sustanzi u taħlitiet soġġetti għal deroga
skont l-Artikolu 4 (1)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-emenda għall-Artikolu 2(2)(h), li tħassar il-punt (h). Is-sustanzi u t-taħlitiet 
huma soġġetti biss għal deroga taħt kundizzjonijiet speċifiċi.  

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Anness I – parti 3 – it-titolu tat-tielet kolonna 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwantità (fejn applikabbli) Kwantità

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi u t-taħlitiet huma soġġetti biss għal deroga taħt kundizzjonijiet speċifiċi. 

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Anness I – Parti 3 – it-titolu tar-raba' kolonna 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kundizzjonijiet oħra fejn applikabbli Kundizzjonijiet oħra

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi u t-taħlitiet huma soġġetti biss għal deroga taħt kundizzjonijiet speċifiċi.

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Anness III – punt b – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) kultura ta' sikurezza — miżuri biex 
tiġi vvalutata u mtejba l-kultura tas-
sikurezza;

(v) il-manteniment ta' livell għoli ta' 
protezzjoni — miżuri biex jiġi żgurat 
kontinwament livell għoli ta' protezzjoni 
fir-rigward ta' perikli ta' inċident kbir;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar xi tfisser eżatt "kultura ta' sikurezza" (marbuta mal-emenda għall-Artikolu 
7(1)). L-emenda tikkjarifika li l-livell għoli ta' protezzjoni msemmi fl-Artikolu 1 għandu jiġi 
żgurat kontinwament. 

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Anness IV – Parti 1 – punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Arranġamenti għal tħarriġ tal-
persunal fid-doveri li huma jkunu 
mistennija li jwettqu, u fejn ikun meħtieġ 
il-koordinazzjoni ta' dan ma' servizzi ta' 
emerġenza lil hinn mis-sit. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kien obbligatorju li tiġi inkluża informazzjoni dwar it-tħarriġ tal-persunal fil-pjanijiet ta' 
emerġenza skont id-Direttiva Seveso II (96/82/KE), skont il-punt (f) tat-Parti I tal-Anness IV 
mad-Direttiva. Il-Kummissjoni ma inkludietx dan fl-Anness IV mad-Direttiva Seveso III. 
Peress li t-taħriġ huwa essenzjali għandu jiġi inserit mill-ġdid fl-Anness.
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Emenda 42

Proposta għal direttiva
Anness V – Parti 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Spjegazzjoni f’termini sempliċi tal-
attività jew l-attivitajiet imwettqa fl-
istabbiliment.

3. Spjegazzjoni f'termini sempliċi tal-
attività jew l-attivitajiet li jkunu twettqu fl-
istabbiliment u tas-sustanzi perikolużi 
involuti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-informazzjoni pprovduta lill-pubbliku tinftiehem tajjeb u hija 
ppreżentata f'termini sempliċi, inkluża l-informazzjoni dwar sustanzi perikolużi. Aktar 
informazzjoni teknika tista' f'xi każi tkun kunfidenzjali għal raġunijiet ekonomiċi jew ta' 
sikurezza. Huwa f'idejn l-Istati Membri jiddeċiedu jekk iridux itllegħu wkoll l-isimijiet tekniċi 
u l-informazzjoni teknika fuq l-internet, b'konformità mal-emenda għall-Anness V, Parti 2a 
(ġdida), paragrafu 1, jew jekk iqisux li dan ma għandux isir għal raġunijiet ekonomiċi jew ta' 
sikurezza.

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Anness V – Parti 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ismijiet komuni jew, fil-każ tas-
sustanzi perikolużi koperti bil-Parti 1 tal-
Anness 1, l-ismijiet ġeneriċi jew il-
klassifikazzjoni tal-periklu tas-sustanzi u 
t-taħlitiet involuti fl-istabbiliment li 
jistgħu jikkawżaw inċident kbir, 
b’indikazzjoni tal-karatteristiċi perikolużi 
prinċipali tagħhom.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-informazzjoni pprovduta lill-pubbliku tinftiehem tajjeb u hija 
ppreżentata f'termini sempliċi, inkluża l-informazzjoni dwar sostanzi perikolużi. Għalhekk l-
informazzjoni f'termini sempliċi ġiet miżjuda fl-Anness V, Parti 1, punt 3 u l-informazzjoni 
teknika ddettaljata ġiet miżjuda fl-Anness V, Parti 2a (ġdida), paragrafu 1, fejn huwa f'idejn l-
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Istati Membri jiddeċiedu jekk l-informazzjoni għandhiex tittella' fuq l-internet jew tiġi 
provduta biss fuq talba.

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Anness V – Parti 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Dettalji fil-qosor dwar l-ispezzjonijiet li 
jkunu saru skont l-Artikolu 19 u tas-
sejbiet prinċipali mill-konklużjonijiet tal-
ispezzjoni l-aktar reċenti, flimkien ma’ 
referenza jew/link għall-pjan ta’ spezzjoni 
relatat.

6. Informazzjoni dwar meta twettqu l-
aħħar spezzjonijiet skont l-Artikolu 19, 
flimkien ma' informazzjoni dwar minn 
fejn tista' ssir talba għas-sejbiet prinċipali
tal-ispezzjonijiet u għall-pjan ta' spezzjoni 
relatat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti għall-pubbliku li jkun jaf li twettqet spezzjoni. L-informazzjoni aktar 
ddettaljata għandha minn tal-inqas tkun disponibbli fuq talba b'konformità mal-emenda dwar 
l-Anness V, Parti 2a (ġdida), paragrafu 2. L-Istati Membri jistgħu għalhekk jiddeċiedu 
waħedhom jekk se jtellgħux ukoll l-informazzjoni aktar teknika realata mal-ispezzjonijiet fuq 
l-internet, jew jekk iqisux li dan ma għandux isir minħabba raġunijiet ekonomiċi u ta' 
sikurezza.

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Annex V – Parti 2 a (ġdida) - Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parti 2 
Informazzjoni li għandha ssir disponibbli 
minn tal-inqas fuq talba għall-
istabbilimenti kollha koperti minn din id-
Direttiva: 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-Parti 3 tal-Anness V tiddefinixxi t-tip ta' informazzjoni li għandha ssir disponibbli minn tal-
inqas fuq talba. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu waħedhom jekk se jtellgħux ukoll din l-
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informazzjoni fuq l-internet, jew jekk iqisux li dan ma għandux jsir minħabba raġunijiet 
ekonomiċi jew ta' sikurezza. 

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Annex V – Parti 2 a (ġdida) - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ismijiet komuni jew, fil-każ tas-
sustanzi perikolużi koperti bil-Parti 1 tal-
Anness 1, l-ismijiet ġeneriċi jew il-
klassifikazzjoni tal-periklu tas-sustanzi u 
t-taħlitiet involuti fl-istabbiliment li 
jistgħu jikkawżaw inċident kbir, 
b’indikazzjoni tal-karatteristiċi perikolużi 
prinċipali tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parti 3 tal-Anness V tiddefinixxi t-tip ta' informazzjoni li għandha ssir disponibbli minn tal-
inqas fuq talba. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu waħedhom jekk se jtellgħux ukoll din l-
informazzjoni fuq l-internet, jew jekk iqisux li dan ma għandux isir minħabba raġunijiet 
ekonomiċi jew ta' sikurezza. 

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Annex V – Parti 2 a (ġdida) - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dettalji fil-qosor dwar l-ispezzjonijiet li 
jkunu saru skont l-Artikolu 19 u tas-
sejbiet prinċipali mill-konklużjonijiet tal-
ispezzjoni l-aktar reċenti, flimkien mal-
pjan ta’ spezzjoni relatat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parti 3 tal-Anness V tiddefinixxi t-tip ta' informazzjoni li għandha ssir disponibbli minn tal-
inqas fuq talba. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu waħedhom jekk se jtellgħux ukoll din l-
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informazzjoni fuq l-internet, jew jekk iqisux li dan ma għandux isir minħabba raġunijiet 
ekonomiċi jew ta' sikurezza. 

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Anness VII

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KRITERJI GĦAL DEROGI SKONT L-
ARTIKOLU 4

KRITERJI GĦAL DEROGI SKONT L-
ARTIKOLU 4
Deroga b'konformità mal-Artikolu 4(1) u 
4(3) tista' tiġi konċessa jekk jiġi ssodisfat 
mill-inqas wieħed mill-kriterji ġeneriċi li 
ġejjin:
1. L-għamla fiżikatas-sustanza
Is-sustanzi fl-għamla solida, hekk illi, 
kemm taħt kundizzjonijiet normali kif 
ukoll taħt kull kundizzjoni anormali li 
jistgħu jiġu previsti raġjonevolment, ma 
jkunx possibbli r-rilaxx tal-materjal jew 
tal-enerġija, li jista' joħloq riskju ta' 
inċident kbir.
2. Il-kontenut u l-kwantitajiet
Is-sustanzi ppakkjati jew ikkontenuti f'din 
il-manjiera u fil-kwantitajiet illi r-rilaxx 
massimu possibbli f'kull ċirkostanza ma 
jistax joħloq riskju ta' inċident kbir.
3. Il-lokazzjoni u l-kwantitajiet
Is-sustanzi preżenti fil-kwantitajiet u fid-
distanzi minn sustanzi oħra perikolużi (fl-
istabbiliment jew x'imkien ieħor) li la 
jistgħu joħolqu riskju ta' inċident kbir 
minnhom infushom u lanqas jagħtu bidu 
għal riskju ta' inċident kbir li jinvolvi 
sustanzi perikolużi.
4. Klassifikazzjoni
Is-sustanzi li huma ddefiniti bħala 
perikolużi bis-saħħa tal-klassifikazzjoni 
ġenerika tagħhom fil-Parti 1 tal-Anness I 
ma' din id-Direttiva, imma li ma jistgħux 
joħolqu riskju ta' inċident kbir, u li 
għalihom il-klassifikazzjoni ġenerika 
mhix għalhekk approprjata għal dan il-
għan.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-kriterji fl-Anness VII jiddefinixxu l-ambitu tad-derogi, fl-Artikolu 4.1 u 4.3 
jiffurmaw parti essenzjali minn din id-Direttiva. Għalhekk m'għandhomx jiġu stabbiliti b'atti 
ta' delega. Mhuwiex aċċettabbli li l-Anness jitħalla kompletament vojt matul il-proċedura 
leġiżlattiva. Din l-emenda tinkludi kriterji eżistenti kif speċifikat fid-deċiżjoni tal-
Kummissjoni 98/433/KE tas-26 ta' Ġunju 2008. Il-Kummissjoni mistiedena tressaq proposta 
għal kriterji ġodda, biex ikunu jistgħu jiġu inklużi fl-att bażiku. 
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Sfond
Inċidenti industrijali kbar, bħal dawk li ġraw f'Seveso (l-Italja, 1976), f'Bhopal (l-Indja 1984) 
fi Schweizerhalle (l-Isvizzera, 1986), f'Enschede (il-Pajjiżi l-Baxxi, 2000), f'Toulouse 
(Franza, 2001) u f'Buncefield (ir-Renju Unit, 2005), ikkaġunaw ħafna mwiet, qerdu 
proprjetajiet pubbliċi u privati u għamlu l-ħsara lill-ambjent, bir-riżultat li kellhom jintefqu 
biljuni ta' euro. Sabiex titnaqqas il-probabbiltà u l-konsegwenzi ta' inċidenti bħal dawn, l-UE 
l-ewwel adottat id-Direttiva 82/501/KEE (Id-Direttiva Seveso I) u aktar tard id-Direttiva
96/82/KE attwali (Id-Direttiva Seveso II); emendata bid-Direttiva 2003/105/KE, li tkopri 
madwar 10,000 stabbiliment fejn sustanzi perikolużi (jew taħlitiet tagħhom) huma preżenti fi 
kwantitajiet kbar biżżejjed li joħolqu l-perikolu ta' inċident kbir. Fiha hemm obbligi għall-
operaturi u għall-awtoritajiet tal-Istati Membri marbuta mal-prevenzjoni tal-inċidenti u mat-
trazzin tal-konsegwenzi tagħhom. Hemm approċċ fuq divsersi saffi għal-livell tal-obbligi tal-
operaturi, fejn aktar ma huma kbar il-kwantitajiet tas-sustanzi, aktar ma huma stretti r-regoli.
L-operaturi kollha tal-istabbilimenti li jaqgħu taħt l-ambitu tad-direttiva għandhom jibagħtu 
notifika lill-awtorità kompetenti u jistabbilixxu politika għall-prevenzjoni tal-inċidenti 
kbar.Barra minn hekk, operaturi tal-hekk imsejħa "stabbilimenti tal-livelli ogħla" għandhom 
jistabbilixxu rapport ta' sikurezza, sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza u pjan ta' emerġenza. 

Għaliex għandha tiġi rieżaminata d-Direttiva Seveso II? 
Ir-Regolament CLP tal-UE (Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-Klassifikazzjoni, l-
Ittikkettar u l-Imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet perikolużi), jimplimenta s-Sistema 
Armonizzata Globalment tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ittikkettar tas-Suatanzi Kimiċi (GHS). 
Ir-regoli ġodda CLP se jsiru definittivi b'effett mill-1 ta' Ġunju 2015.

L-Anness I għad-Direttiva Seveso II jelenka s-sustanzi perikolużi li jaqgħu fi ħdan l-ambitu 
tagħha, li jirriferi għad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi preċedenti ta' klassifikazzjoni 
67/548/KEE u 1999/45/KE. Peress li r-Regolament CLP jissostitwixxi dawn id-Direttivi, l-
integrazzjoni tar-regoli ġodda CLP fid-Direttiva Seveso II hija għalhekk kwistjoni ta' 
leġiżlazzjoni marbuta mal-istadji aktar 'l isfel fil-katina tal-produzzjoni.

L-approċċ adottat mill-Kummissjoni
Fid-dawl tal-komformità CLP meħtieġa, il-Kummissjoni ddeċidiet fl-2008 li tvara rieżami 
aktar wiesa' tad-Direttiva Seveso. Abbażi ta' din ir-rieżami l-Kummissjoni kkonkludiet li 
b'mod ġenerali d-dispożizzjonijiet eżistenti huma adattati għall-fini kkonċernat u l-ebda tibdil 
maġġuri ma hu meħtieġ rigward l-istruttura bażika u d-dispożizzjonijiet prinċipali. 

Il-Kummissjoni madanakollu xorta pproponiet tibdiliet sostanzjali fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Aarhus dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-
parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi kwestjonijiet 
ambjentali u rigward l-użu aktar frekwenti tal-internet. Barra minn hekk il-Kummissjoni 
pproponiet li ssaħħaħ r-rekwiżiti eżistenti fir-rigward tal-ispezzjonijiet. 
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2. Prinċipji ta' gwida 

Għall-emendi tiegħu għall-proposta tal-Kummissjoni, ir-Rapporteur uża l-prinċipji ta' gwida li 
ġejjin:

 Id-Direttiva attwali tidher li tiffunzjona tajjeb; ir-Rapporteur ma jarax għalfejn 
għandhom isiru tibdiliet maġġuri fl-istruttura bażika u d-dispożizzjonijiet prinċipali.

 Ir-rieżami huwa neċessarju minħabba l-allinjament meħtieġ mar-Regolament CLP.
 Peress li l-ebda traduzzjoni għal kull każ mhi possibbli, il-metodu ta' allinjament użat 

għandu minn tal-inqas iżomm l-istess livell ta' protezzjoni bħad-Direttiva attwali. 
 Mekkaniżmi ta' korrezzjoni huma neċessarji biex jiġu indirizzati tibdilet bla ħsieb fl-

ambitu.
 Diġà kien hemm qbil dwar ċerti obbligi li jitqajmu mir-reġistrazzjoni u l-

klassifikazzjoni tas-sustanzi skont ir-Regolamenti REACH u CLP; għalhekk ir-rieżami 
ma għandux jintuża biex jerġgħu jinfetħu diskussjonijiet dwar tali obbligi (pereżempju 
it-twettiq ta' testijiet fil-laboratorji). 

 It-tibdiliet għad-Direttiva attwali għandhom itejbu l-implimentazzjoni u l-infurzar u 
b'hekk iżidu l-kundizzjonijiet ekwi u fejn possibbli jnaqqsu l-piż amministrattiv għall-
industrija.

 L-aċċess għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika u t-teħid tad-deċiżjonijiet u 
l-aċċess għall-ġustizzja huma essenzjali għall-iżgurar ta' livell għoli ta' protezzjoni; 

 Għandhom jiġu żgurati kooperazzjoni u skambju tal-informazzjoni bla xkiel bejn l-
awtoritajiet kompetenti u s-siti tal-viċinat biex jiġu evitati effetti domino possibbli.

3.  Kwestjonijiet ewlenin

a) L-allinjament tal-Anness I mar-Regolament CLP
Ir-Regolament CLP jintroduċi sistema ta' klassifikazzjoni ġdida u aktar sofistikata b'mod 
partikolari fir-rigward tar-relazzjoni tal-kawża u l-effett bejn il-kuntatt tal-bniedem ma' 
sustanzi perikolużi u l-perikli għas-saħħa li jirriżultaw.

Skont is-sistema ta' klassifikazzjoni preċedenti, il-livell ta' tossiċità ta' sustanza partikolari 
kien espress permezz ta' żewġ klassijiet ta' tossiċità biss (T u T+), u ma kienx possibbli li ssir 
distinzjoni bejniethom ibbażata fuq it-tip ta' kuntatt mas-sustanza perikoluża.

Is-sistema ta' klassifikazzjoni l-ġdida tintroduċi tliet klassijiet ta' tossiċità (Tossika Akuta 1, 2 
u 3) li jistgħu jiġu rfinuti aktar permezz ta' 5 rotot ta' ta' esponiment possibbli (orali; dermali; 
gass li jittieħed bin-nifs fwar li jittieħed bin-nifs aerosol li jittieħed bin-nifs).

Il-valur miżjud tas-sistema l-ġdida huwa metodu ta' identifikazzjoni aktar preċiż tat-theddida 
diretta għas-saħħa u l-ħajja tal-bniedem, fejn jitqiesu l-fatturi li ġejjin:
— in-natura tal-kuntatt bejn il-bniedem u sustanzi perikolużi permezz ta' rotot ta' esponiment 
differenti, 
— il-livell ta' riskju tas-sustanza perikoluża għal ħajja tal-bniedem, espress mill-klassi ta' 
tossiċità akuta tas-sustanza kkonċernata (li tirriżulta minn analiżi tad-Doża Letali jew tal-
parametru ta' Konċentrazzjoni Letali tas-sustanza).
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Minħabba li l-evidenza xjentifika turi li t-tliet klassijiet ta' tossiċità msemmija hawn fuq 
jirrappreżentaw livell ta' riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem, minħabba l-
konsegwenzi letali tagħhom jew minħabba d-danni fit-tul li jikkaġunaw għas-saħħa tal-
bniedem, sustanzi rilevanti għal Seveso li jaqgħu taħt dawn il-kategoriji se jkunu koperti mid-
Direttiva. 

Skont l-informazzjoni attwali disponibbli jidher li l-proposta tal-Kummissjoni żżomm l-istess 
livell ta' protezzjoni u tirriżulta biss f'tibdil żgħir fin-numru tal-istabbilimenti involuti. Ir-
Rapporteur għalhekk għażel li ma jagħmel ebda emenda fil-metodoloġija proposta. 

b) Il-qafas tad-derogi
Il-mekkaniżmu propost mill-Kummissjoni għal derogi fih deroga għas-sustanzi li tapplika 
għall-UE kollha u deroga speċifika għall-istabbilimenti li tinbeda fuq livell tal-Istat Membru u 
hija bbażata fuq kriterji armonizzati. Il-Kummissjoni tipproponi li tistabbilixxi t-tnejn li huma 
permezz ta' atti ta' delega. Ir-Rapporteur ma jappoġġjax dan l-approċċ, għar-raġunijiet li 
ġejjin:

 Il-kriterji armonizzati għal derogi għandhom ikunu definiti diġà fl-att leġiżlattiv 
bażiku u mhux permezz ta' atti ta' delega. 

 Il-possibbiltà li l-awtorità kompetenti tħassar l-obbligi kollha mnissla mill-Artikoli 7 
sa 19 tista' tnaqqas il-livell ta' protezzjoni; għalhekk, il-proposta hija biex l-awtorità 
kompetenti titħalla tneħħi biss dawk ir-rekwiżiti indirizzati lejn l-istabbilimenti tal-
livelli ogħla fir-rigward ta' informazzjoni (Artikoli 9, (10(b), 11, 13(2)). 

Għandu jiġi enfasizzat li fil-proposta mir-Rapporteur, id-deroga għas-sustanzi ma tirriżultax 
fl-eżenzjoni sħiħa ta' sustanza partikolari; mhijiex "qed taqla' sustanza" 'l-barra mill-ambitu. 
Imma tiddefinixxi ċirkostanzi speċifiċi (pereżempju l-forma ta' imballaġġ) li taħthom dik is-
sustanza ma tirrappreżentax perikolu sinifikanti. 

c) L-aċċess għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-
aċċess għall-ġustiżżja
Ir-Rapporteur jappoġġja l-Kummissjoni rigward it-titjib fil-livell u l-kwalità tal-
informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika fil-proċess għat-teħid tad-deċiżjonijiet u l-aċċess 
għall-ġustizzja. Il-pubbliku għandu jkun infurmat sew u jkollu aċċess immedjat għal 
informazzjoni rilevanti għall-parteċipazzoni fil-proċess għat-teħid tad-deċiżjonijiet u għal aġir 
fil-każ ta' inċident. Fl-istess ħin l-informazzjoni żvelata għandha madanakollu, tkun 
komprensibbli. Fejn neċessarju u xieraq, għal raġunijiet ekonomiċi u ta' sikurezza, il-
kunfidenzjalità tal-informazzjoni għandha tkun żgurata. L-Anness V fih il-punti ta' 
informazzjoni li għandhom ikunu disponibbli b'mod permanenti għall-pubbliku permezz tal-
internet. Il-Punt 4 (informazzjoni tenknika dwar is-sustanzi perikolużi) u l-punt 6 (sejbiet tal-
ispezzjonijet) jistgħu potenzjalment ikunu ddettaljati u tekniċi wisq u jistgħu joħolqu problemi 
ta' kunfidenzjalità. Ir-Rapporteur għalhekk jipproponi rekwiżit li bih tingħata spjega tas-
sustanzi perikolużi f'termini sempliċi fuq l-internet u jitniżżel meta stabbiliment ikun ġie 
spezzjonat. L-informazzjoni aktar speċjalizzata u ddettaljata dwar is-sustanzi perikolużi u l-
ispezzjonijiet għandha tkun disponibbli fuq talba. Imbagħad l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu 
waħedhom jekk huwiex xieraq li tittella' wkoll l-informazzjoni aktar dettaljata u teknika fuq l-
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internet. 
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d) Spezzjonijiet
Il-Kummissjoni ssaħħaħ ir-rekwiżiti eżistenti b'rabta mal-ispezzjonijiet. L-istess frekwenza 
hija segwita fl-Artikolu 23 tad-Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali (DEI) 2010/75/UE, 
fejn il-perjodu bejn iż-żjarat fuq żewġ siti ma għandux ikun aktar minn sena fir-rigward tal-
installazzjonijiet li jirrappreżentaw l-akbar riskji u 3 snin għal dawk li jirrappreżentaw l-iċken
riskji. Il-Grupp ta' Livell Għoli tal-Partijiet Interessati Indipendenti dwar il-Piżijiet 
Amministrattivi stabbilit mill-Kummissjoni kkalkula, fl-opinjoni tiegħu dwar il-qasam ta' 
prijorità 'Ambjent', li madwar nofs l-installazzjonijiet li jaqgħu taħt d-Direttiva Seveso II 
jaqgħu ukoll taħt d-DEI. Il-koordinament jew l-integrazzjoni bejn dawn it-tipi ta' spezzjonijiet 
inaqqas il-piż amministrattiv relatat mal-preparazzjoni u l-preżenza tal-ispetturi kif ukoll mas-
segwitu. Għalhekk, ir-Rapporteur iħeġġeġ l-Istati Membri jiffaċilitaw tali koordinament. Id-
dispożizzjonijiet proposti dwar l-ispezzjonijiet jikkontribwixxu għal implimentazzjoni mtejba 
u b'hekk iżidu l-livell ta' protezzjoni u l-kundizzjonijiet ekwi.

4. Rimarki tal-aħħar

Ir-rieżami proposta tad-Direttiva Seveso II huwa neċessarju u l-Kummissjoni ġustament 
għażlet li żżomm l-istess livell ta' protezzjoni u li tevita tibdiliet kbar fl-ambitu. Ir-Rapporteur 
jappoġġja l-metodoloġija li ntgħażlet mill-Kummissjoni għall-allinjament mad-Direttiva CLP. 
B'konformità mar-riżultat tar-rieżami u tal-proposta tal-Kummissjoni, l-ebda tibdil maġġuri 
rigward l-istruttura bażika u d-dispożizzjonijiet prinċipali tad-Direttiva attwali huwa meħtieġ. 
Wieħed mill-elementi ta' tħassib prinċipali tar-Rapporteur huwa l-proposta mill-Kummissjoni 
li jintużaw atti ta' delega għal tibdiliet fl-Anness I, li jiddefinixxi l-ambitu tad-Direttiva. 
Peress li l-Anness I huwa parti essenzjali tad-Direttiva, ir-Rapporteur jipproponi li l-modifiki 
għandhom isiru biss bl-użu tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Iż-żieda ta' sustanzi oħra tista' 
twassal għal tibdiliet sostanzjali fl-ambitu b'impatti ekonomiċi potenzjalment kbar. Il-
Parlament Ewropew għandu jkun kapaċi jeżerċita s-setgħat kollha tiegħu fil-proċess għal 
deċiżjoni fuq tali żidiet. 


