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***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 li temenda d-
Direttiva 2011/92/UE dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent

(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2012)0628),

– 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 (C7-0367/2012),

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

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-
13 ta' Frar 20131,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta’ ...2,

– 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 għat-Trasport u t-Turiżmu u l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet (A7-0000/2013),

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.

                                               
1 Għadha mhix ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
2 Għadha mhix ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
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Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) L-esperjenza wriet li, fir-rigward tar-
rispons għal każijiet ta' emerġenza ċivili, 
il-konformità mad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2011/92/UE jista' jkollha effetti 
negattivi, u għalhekk għandu jsir 
provvediment sabiex, f'każijiet speċifiċi, l-
Istati Membri jkunu awtorizzati li ma 
japplikawx din id-Direttiva għal proġetti li 
l-uniku għan tagħhom ikun ir-rispons 
għal dawn l-emerġenzi, bil-għan li l-ħajja 
tal-bniedem u l-ambjent jitħarsu mill-
ħsara kkawżata minn diżastri naturali jew 
magħmula mill-bniedem.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-użu mhux ġustifikat tad-derogi mid-direttiva dwar l-EIA, li sikwit ġie pprattikat 
minn ċerti Stati Membri fl-imgħoddi, jiġi evitat. It-test propost għandu l-għan li jippreċiża u 
jiċċirkoskrivi s-sitwazzjonijiet ta' emerġenza li fihom l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jwettqux stimi tal-impatt ambjentali fir-rigward ta' proġetti esklussivament maħsuba sabiex 
ikunu ta' rispons għal emerġenzi serji ta' protezzjoni ċivili.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-esperjenza wriet li jeħtieġ li jiġu 
introdotti regoli speċifiċi biex jiġi evitat il-
kunflitt ta' interess li jista' jkun hemm 
bejn l-iżviluppatur ta' proġett li jkun 
suġġett għal stima tal-impatt ambjentali u 
l-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-
Artikolu 1(2)(f) tad-Direttiva 2001/92/UE. 
B'mod partikolari, l-awtoritajiet 
kompetenti m'għandhomx jikkoinċidu 
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mal-iżviluppatur u lanqas m'għandhom 
ikunu b'xi mod dipendenti fuq l-
iżviluppatur, kollegati miegħu jew
subordinati għalih. Għall-istess 
raġunijiet, m'għandux ikun li awtorità 
maħsuba bħala awtorità kompetenti skont 
id-Direttiva 2011/92/UE tista' jkollha dak 
ir-rwol fir-rigward ta' proġetti li jkunu 
suġġett għal stima tal-impatt ambjentali u 
li l-awtorità nnifisha tkun 
ikkummissjonat.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza miksuba f'ċerti Stati Membri wriet li jeħtieġ li jiġu introdotti regoli speċifiċi 
sabiex tinġieb fi tmiemha l-kwistjoni serja tal-kunflitti ta' interess, bil-għan li jiġi ggarantit li 
l-għan tal-proċedura tal-istima tal-impatt ambjentali jinkiseb b'mod effettiv. Il-ħidma tal-
awtoritajiet kompetenti inkarigati li jwettqu l-istimi m'għandha, fl-ebda ċirkostanza, tirkeb 
fuq dak tal-iżviluppaturi, u l-anqas m'għandha l-awtorità tkun dipendenti fuqhom jew 
subordinata għalihom.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(18) Ir-rapport ambjentali ta' proġett li 
għandu jiġi pprovvdut mill-iżviluppatur 
għandu jinkludi stima ta' alternattivi 
raġonevoli rilevanti għall-proġett propost, 
inkluża l-evoluzzjoni probabbli tal-istat 
eżistenti tal-ambjent mingħajr l-
implimentazzjoni tal-proġett (xenarju 
bażi), bħala mezz biex tittejjeb il-kwalità 
tal-proċess ta' stima komparattiva u biex 
jippermetti l-integrazzjoni ta' 
konsiderazzjonijiet ambjentali fi stadju 
bikri tat-tfassil tal-proġett bil-għan li tkun 
tista' ssir għażla li tkun l-aktar sostenibbli 
u bl-anqas impatt fuq l-ambjent.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

L-għan tal-istima tal-alternattivi raġonevoli possibbli għall-proġett propost huwa sabiex tkun 
tista' ssir għażla komparattiva infurmata tal-alternattiva l-aktar sostenibbli u bl-anqas impatt 
fuq l-ambjent.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Għandhom jittieħdu miżuri li jiżguraw 
li d-dejta u l-informazzjoni inkluża 
f'rapporti ambjentali, b'konformità mal-
Anness IV tad-Direttiva 2011/92/UE, huma 
kompleti u ta' kwalità għolja biżżejjed. Bil-
għan li tkun evitata ripetizzjoni tal-istima, 
l-Istati Membri għandhom iqisu l-fatt li l-
istimi ambjentali jistgħu jitwettqu f'livelli 
differenti jew minn strumenti differenti.

(19) Għandhom jittieħdu miżuri li jiżguraw 
li d-dejta u l-informazzjoni inkluża 
f'rapporti ambjentali, b'konformità mal-
Anness IV tad-Direttiva 2011/92/UE, huma 
kompleti u ta' kwalità għolja biżżejjed.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tiġi evitata l-possibbiltà li l-iżviluppatur jeskludi l-inklużjoni obbligatorja fir-
rapport ambjentali tal-alternattivi għall-proġett propost, fuq il-bażi sempliċi li l-istima ta' 
alternattivi suppost kellha titwettaq fil-livell ta' ppjanar.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(93a) Għandu jiġi żgurat li l-esperti li 
jivverifikaw l-istimi ambjentali jkollhom, 
bis-saħħa tal-kwalifiki u l-esperjenza 
tagħhom, l-għarfien tekniku espert 
meħtieġ biex iwettqu l-inkarigi stipulati 
fid-Direttiva 2001/92/UE b'manjiera 
xjentifikament oġġettiva u b'indipendenza 
sħiħa mill-iżviluppatur u mill-awtoritajiet 
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kompetenti nfushom.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-indipendenza sħiħa tal-esperti inkarigati mill-awtoritajiet kompetenti għall-verifika tal-
informazzjoni fir-rapport ambjentali hija rekwiżit fundamentali biex tiġi ggarantita EIA ta' 
kwalità. Din il-verifika għandha titwettaq b'mod xjentifikament oġġettiv u mingħajr l-ebda 
indħil jew influwenza.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Huwa xieraq li jiġu stabbiliti rekwiżiti 
minimi komuni għall-monitoraġġ ta’ effetti 
negattivi sinifikanti tal-kostruzzjoni u tat-
tħaddim ta' proġetti biex jiġi żgurat 
approċċ komuni fl-Istati Membri kollha u 
biex jiġi żgurat li, wara l-implimentazzjoni 
ta’ miżuri ta’ mitigazzjoni u kumpens, l-
ebda impatt ma jissupera dawk previsti fil-
bidu. Monitoraġġ bħal dan ma għandux 
jirrepeti l-monitoraġġ meħtieġ skont 
leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni jew iżid 
miegħu.

(21) Huwa xieraq li jiġu stabbiliti rekwiżiti 
minimi komuni għall-monitoraġġ ta’ effetti 
negattivi sinifikanti tat-twettiq u tat-
tħaddim ta' proġetti biex jiġi żgurat 
approċċ komuni fl-Istati Membri kollha u 
biex jiġi żgurat li, wara l-implimentazzjoni 
ta’ miżuri ta’ mitigazzjoni u kumpens, l-
ebda impatt ma jissupera dawk previsti fil-
bidu. Monitoraġġ bħal dan ma għandux 
jirrepeti l-monitoraġġ meħtieġ skont 
leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni jew iżid 
miegħu. Jekk ir-riżultat tal-monitoraġġ 
jindika l-preżenza ta' effetti negattivi 
mhux mistennija, għandha tiġi prevista 
azzjoni korrettiva xierqa biex tirrimedja l-
problema, f'sura ta' mitigazzjoni ulterjuri 
u/jew miżuri ta' kumpens.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tal-monitoraġġ tad-direttiva ġdida tal-EIA hija ferm importanti. Biex jiġi 
evitat li dan il-monitoraġġ ex-post isir għan fih innifsu, jeħtieġ, madankollu, li jiġi stabbilit li, 
f'każ fejn il-mekkaniżmi ta' mitigazzjoni u kumpens ma jkunux effettivi, l-iżviluppatur għandu 
jieħu r-responsabilità għal azzjoni ta' rimedju ulterjuri sabiex jikkoreġi kwalunkwe effetti 
negattivi mhux mistennija tal-proġett awtorizzat. 
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Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

Determinazzjoni ċara tat-termini taż-żmien hija importanti biex tiġi żgurata ċ-ċertezza 
ġuridika lill-atturi kollha tal-proċedura ta' stima tal-impatt ambjentali. Għaldaqstant, ikun 
xieraq li jiġi speċifikat li kull estensjoni tat-termini taż-żmien tingħata biss b'mod 
eċċezzjonali.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23 bis) Il-limiti minimi tal-produzzjoni 
stipulati għaż-żejt mhux maħdum u għall-
gass naturali fl-Anness I għad-
Direttiva 2011/92/UE ma jqisux l-
ispeċifiċità tal-livelli ta' produzzjoni ta' 
kuljum tal-idrokarburi mhux 
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konvenzjonali, li sikwit ivarjaw ħafna u 
huma inferjuri. Konsegwentement, 
minkejja l-impatt ambjentali tagħhom, il-
proġetti li jikkonċernaw dawn l-
idrokarburi mhumiex suġġetti għal stima 
tal-impatt obbligatorja. Abbażi tal-
prinċipju prekawzjonarju, kif mitlub fir-
riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-
21 ta' Novembru 2012 dwar l-impatti 
ambjentali tal-attivitajiet ta' estrazzjoni ta' 
gass tax-shale u żejt tax-shale 
(P7_TA(2012)0443), ikun xieraq li 
jiddaħħlu l-idrokarburi mhux 
konvenzjonali (gass tax-shale u żejt tax-
shale, "tight gas", u metanu estratt mis-
sodda tal-faħam), definiti skont il-
karatteristiċi tagħhom, fl-Anness I għad-
Direttiva 2011/92/UE, irrispettivament 
mill-ammont estratt, sabiex il-proġetti li 
jikkonċernaw tali idrokarburi jkunu 
sistematikament sottoposti għal stima tal-
impatt ambjentali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva attwali ma tqisx il-livelli ta' produzzjoni ta' kuljum tal-idrokarburi mhux 
konvenzjonali. Dan ifisser li minkejja l-impatt tagħhom fuq l-ambjent, il-proġetti relatati 
mhumiex suġġetti għal EIA obbligatorja. Abbażi tal-prinċipju prekawzjonarju u kif talab il-
Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Novembru 2012, qed jiġi propost li 
jiddaħħlu l-idrokarburi mhux konvenzjonali (gass tax-shale u żejt tax-shale, "tight gas" fl-
ewwel punt, u l-metanu estratt mis-sodda tal-faħam fit-tieni punt) tal-Anness I, b'mod li l-
proġetti relatati jkunu sistematikament sottoposti għal EIA.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Id-dispożizzjonijiet il-ġodda 
għandhom japplikaw ukoll għal proġetti li, 
għalihom, it-talba għall-kunsens għall-
iżvilupp tkun introdotta qabel l-iskadenza 
għat-traspożizzjoni iżda li, għalihom, ma 

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

jkunx ġie preżentat rapport ambjentali
qabel dik id-data.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi żgurata ċ-ċertezza ġuridika u jiġu evitati piżijiet eċċessivi fuq l-operaturi, f'każ li 
proċedura ta' stima tal-impatt ambjentali tkun diġà fi stadju avvanzat, u bir-rapport 
ambjentali diġà ppreżentat, din għandha titlesta skont ir-regola attwali, mingħajr ma jkollha 
bżonn terġa' tibda mill-ġdid skont ir-regoli l-ġodda.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex jiġu aġġustati l-kriterji tal-
għażla u l-informazzjoni li għandha 
tingħata fir-rapport ambjentali bl-aħħar 
żviluppi fit-teknoloġija u prattiki rilevanti, 
is-setgħa li jiġu adottati atti, b'konformità 
mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-Annessi II.A, III u IV tad-
Direttiva 2011/92/UE. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell 
ta’ esperti.

(26) Sabiex jiġu aġġustati l-kriterji tal-
għażla u l-informazzjoni li għandha 
tingħata fir-rapport ambjentali bl-aħħar 
żviluppi fit-teknoloġija u prattiki rilevanti, 
is-setgħa li jiġu adottati atti, b'konformità 
mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-Annessi II.A, III u IV tad-
Direttiva 2011/92/UE. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma ta’ tħejjija tagħha, inkluż fil-livell 
ta’ esperti. Il-Kummissjoni, waqt il-
preparazzjoni u t-tfassil tal-atti ddelegati, 
għandha tiżgura t-trasmissjoni 
simultanja, fil-mument opportun, u 
adegwata tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. it

(Ara l-emenda għall-Premessa 27)

Ġustifikazzjoni

Emenda teknika sabiex it-test tal-premessa jinġieb konformi mal-aħħar prattika.
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Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Il-Kummissjoni, waqt il-
preparazzjoni u t-tfassil tal-atti ddelegati, 
għandha tiżgura t-trasmissjoni 
simultanja, opportuna u adegwata tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

imħassar

Or. it

(Ara l-emenda għall-Premessa 26)

Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

Emenda lingwistika għall-verżjoni Taljana. Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.
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Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) fil-paragrafu 2, għandha tiżdied id-
definizzjoni li ġejja:
“ga) “bijodiversità”: tfisser il-varjabilità 
tal-organiżmi ħajjin ta' kull oriġini 
fosthom l-ispeċijiet kollha ta' flora u 
fawna u l-ħabitats tagħhom, l-ekosistemi 
tal-art, tal-baħar u ekosistemi oħrajn tal-
ilma u l-kumplessi ekoloġiċi li jiffurmaw 
parti minnhom, inkluża d-diversità fost l-
ispeċijiet, bejn l-ispeċijiet u tal-
ekosistemi."

Or. it

Ġustifikazzjoni

Nilqgħu bis-sħiħ il-prinċipju li l-effetti sinifikanti diretti u indiretti ta' proġett partikolari fuq 
il-bijodiversità jeħtieġ li jiġu vvalutati. Għaldaqstant, għal raġunijiet ta' ċertezza ġuridika, 
qed jiġi propost li d-definiżjoni ta' bijodiversità tkun ibbażata fuq l-Artikolu 2 tal-Konvenzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Diversità Bijoloġika.

Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, fuq 
bażi ta’ każ każ u jekk previst mil-liġi 
nazzjonali, li ma japplikawx din id-
Direttiva għall-proġetti li l-għan ewlieni 
tagħhom huwa d-difiża nazzjonali jew ir-
reazzjoni għal emerġenzi ċivili, bil-għan li 
l-ħajja tal-bniedem u l-ambjent jitħarsu 
mill-ħsara kkawżata minn diżastri 
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naturali jew magħmula mill-bniedem, 
jekk jidhrilhom li tali applikazzjoni jkollha 
effett negattiv fuq dawk l-għanijiet."

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-użu mhux ġustifikat tad-derogi mid-direttiva dwar l-EIA, li sikwit ġie pprattikat 
minn ċerti Stati Membri fl-imgħoddi, jiġi evitat. It-test propost għandu l-għan li jippreċiża u 
jiċċirkoskrivi s-sitwazzjonijiet ta' emerġenza li fihom l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jwettqux stimi tal-impatt ambjentali fir-rigward ta' proġetti esklussivament maħsuba sabiex 
ikunu ta' rispons għal emerġenzi serji ta' protezzjoni ċivili. It-tibdil l-ieħor għat-test ma 
jikkonċernax il-verżoni Maltija.

Emenda 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-Konvenzjoni ta' Aarhus dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-
Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid tad-Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet 
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Ambjentali, il-konsultazzjoni pubblika u l-possibbiltà ta' rikors ġudizzjarju għandhom ikunu 
inklużi fost il-kundizzjonijiet meħtieġa biex ikunu jistgħu jiġu eżentati proġetti li d-dettalji 
tagħhom jiġu adottati permezz ta' att nazzjonali speċifiku mill-istima tal-impatt ambjentali 
skont id-Direttiva EIA.

Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) jiddaħħal il-paragrafu 4a li ġej:
“4 bis. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
l-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti 
b'mod li jiżguraw l-indipendenza sħiħa 
tagħhom fit-twettiq tal-inkarigi mogħtija 
lilhom skont din id-Direttiva. B'mod 
partikolari, l-awtorità jew l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jinħatru b'mod li 
jiġi evitat li jkun hemm xi rabta ta' 
dipendenza, kollegament jew 
subordinazzjoni bejnhom jew bejn il-
membri tagħhom u l-iżviluppatur. 
Awtorità kompetenti ma tistax twettaq il-
funzjonijiet mogħtija lilha skont din id-
Direttiva fir-rigward ta' proġett li hija 
stess tkun ikkummissjonat.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza miksuba f'ċerti Stati Membri wriet li jeħtieġ li jiġu introdotti regoli speċifiċi 
sabiex tinġieb fi tmiemha l-kwistjoni serja tal-kunflitti ta' interess, bil-għan li jiġi ggarantit li 
l-għan tal-proċedura tal-istima tal-impatt ambjentali jinkiseb b'mod effettiv. Il-ħidma tal-
awtoritajiet kompetenti inkarigati li jwettqu l-istimi m'għandha, fl-ebda ċirkostanza, tirkeb 
fuq dak tal-iżviluppaturi, u l-anqas m'għandha l-awtorità tkun dipendenti fuqhom jew 
subordinata għalihom.
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Emenda 17

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 - paragrafu 3 - subparagrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tikkoopera mal-
Istati Membri u tagħtihom l-assistenza 
meħtieġa biex jiġu ddefiniti u 
implimentati l-proċeduri koordinati jew 
komuni skont dan l-Artikolu.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ikun xieraq li l-Kummissjoni tagħti l-assistenza kollha meħtieġa għall-organizzazzjoni 
effettiva tal-proċeduri koordinati jew komuni mill-Istati Membri.
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Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. it
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Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-Konvenzjoni ta' Aarhus, l-emenda tintroduċi l-konsultazzjoni tal-pubbliku 
interessat bħala l-ewwel kundizzjoni li l-Istati Membri jridu jirrispettaw f'każ li jiddeċiedu li 
jeżentaw b;'mod sħiħ jew parzjalment, proġett speċifiku mid-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva.

Emenda 20

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit espliċitu tad-deskrizzjoni ta' proġett u l-effetti tiegħu fl-intier tagħhom u fid-dettall 
huwa introdott f'partijiet varji tat-test sabiex jiġi evitat wieħed mill-"manuvri" li l-aktar 
jintużaw mill-iżviluppaturi biex jevitaw il-proċedura korretta tal-istima tal-impatt: il-qsim 
tax-xogħlijiet f'lottijiet biex jitnaqqsu l-impatti ambjentali tal-proġett.

Emenda 21

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) l-art, il-ħamrija, il-ħamrija ta' taħt il-
wiċċ, l-ilma, l-arja u t-tibdil fil-klima;

Or. it
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Ġustifikazzjoni

L-esperjenza wriet li mhux biżżejjed li jiġi previst li valutazzjoni tal-impatt tidentifika l-effetti 
sinifikanti ta' proġett fuq il-ħamrija u fuq l-ilma sabiex l-ilma fil-fond taħt l-art ikun protett 
b'mod effettiv minn tniġġis li jista' jkun hemm. Għaldaqstant, qed jiġi propost li t-test jiġi 
ssupplimentat bl-inklużjoni espliċita tas-saff tal-ħamrija ta' taħt il-wiċċ fost il-fatturi 
ambjentali li għandhom jitqiesu għall-evalwazzjoni.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – sottopunt b
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 4 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtorità kompetenti għandha tagħmel 
id-deċiżjoni tagħha skont il-paragrafu 2, 
abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-
iżviluppatur filwaqt li tqis, meta jkun 
rilevanti, ir-riżultati tal-istudji, il-verifiki 
preliminari jew l-istimi tal-effetti fuq l-
ambjent li jirriżultaw minn leġiżlazzjoni 
oħra tal-Unjoni. Id-deċiżjoni skont il-
paragrafu 2 għandha:

5. L-awtorità kompetenti għandha tagħmel 
id-deċiżjoni tagħha skont il-paragrafu 2, 
abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-
iżviluppatur filwaqt li tqis kull kumment 
mill-pubbliku u mill-awtoritajiet lokali 
interessati u, meta jkun rilevanti, ir-
riżultati tal-istudji, il-verifiki preliminari 
jew l-istimi tal-effetti fuq l-ambjent li 
jirriżultaw minn leġiżlazzjoni oħra tal-
Unjoni. Id-deċiżjoni skont il-paragrafu 2 
għandha:

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fir-rispett tal-Konvenzjoni ta' Aarhus, l-awtorità kompetenti għandha tiggarantixxi t-
trasparenza tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Għaldaqstant, il-pubbliku u l-awtoritajiet 
lokali interessati għandhom ikunu involuti mill-bidu, fil-fażi preliminari tal-proċedura ta' 
skrining. 

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – sottopunt b
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 4 – paragrafu 5 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tkun disponibbli għall-pubbliku Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Emenda lingwistika għall-verżjoni Taljana li ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – sottopunt b
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 4 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtorità kompetenti għandha tagħmel 
id-deċiżjoni tagħha skont il-paragrafu 2 fi 
żmien tliet xhur mit-talba għal kunsens 
għall-iżvilupp u bil-kundizzjoni li l-
iżviluppatur ikun ssottometta l-
informazzjoni kollha meħtieġa. Skont in-
natura, il-kumplessità, il-lok u d-daqs tal-
proġett propost, l-awtorità kompetenti tista’ 
testendi dik l-iskadenza b'3 xhur oħra. 
F’dak il-każ, l-awtorità kompetenti 
għandha tinforma l-iżviluppatur bir-
raġunijiet li jiġġustifikaw l-estensjoni u d-
data meta hija mistennija d-deċiżjoni 
tagħha.

6. L-awtorità kompetenti għandha tagħmel 
id-deċiżjoni tagħha skont il-paragrafu 2 fi 
żmien tliet xhur mit-talba għal kunsens 
għall-iżvilupp u bil-kundizzjoni li l-
iżviluppatur ikun ssottometta l-
informazzjoni kollha meħtieġa. Skont in-
natura, il-kumplessità, il-lok u d-daqs tal-
proġett propost, ikkunsidrat fis-sħuħija 
tiegħu, l-awtorità kompetenti tista’, b'mod 
eċċezzjonali, testendi dik l-iskadenza b'3 
xhur oħra. F’dak il-każ, l-awtorità 
kompetenti għandha tinforma lill-
iżviluppatur bil-miktub bir-raġunijiet li 
jiġġustifikaw l-estensjoni u d-data meta 
hija mistennija d-deċiżjoni tagħha, filwaqt 
li tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
l-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 6(2). 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċertezza ġuridika tat-termini taż-żmien għandha tkun iggarantita. Id-deċiżjoni li jiġi estiż 
il-perijodu ta' tliet xhur għandha għalhekk tkun biss possibbli f'każijiet ta' natura eċċezzjonali 
u tkun innotifikata uffiċjalment bil-miktub, biex b'hekk tkun żgurata t-trasparenza tal-
proċedura fir-rispett tal-Konvenzjoni ta' Aarhus.
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Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 5
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta għandha titwettaq stima tal-impatt 
fuq l-ambjent skont l-Artikoli 5 sa 10, l-
iżviluppatur għandu jħejji rapport 
ambjentali. Ir-rapport ambjentali għandu 
jkun ibbażat fuq determinazzjoni skont il-
paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu u jinkludi 
informazzjoni li tista' tkun raġonevolment 
meħtieġa biex jittieħdu deċiżjonijiet 
infurmati dwar l-impatti ambjentali tal-
proġett propost, filwaqt li jitqiesu l-
għarfien u l-metodi attwali tal-istima, il-
karatteristiċi, il-kapaċità teknika u l-lok tal-
proġett, il-karatteristiċi tal-impatt 
potenzjali, alternattivi għall-proġett propost
u sa fejn huma vvalutati b'mod aktar 
xieraq ċerti kwistjonijiet (inkluża l-
evalwazzjoni ta' alternattivi) f’livelli 
differenti inkluż il-livell ta' ppjanar, jew 
abbażi ta' rekwiżiti oħra ta' stima. Il-lista 
dettaljata tal-informazzjoni li għandha tiġi 
pprovduta fir-rapport ambjentali hija 
speċifikata fl-Anness IV.

1. Meta għandha titwettaq stima tal-impatt 
fuq l-ambjent skont l-Artikoli 5 sa 10, l-
iżviluppatur għandu jħejji rapport 
ambjentali. Ir-rapport ambjentali għandu 
jkun ibbażat fuq determinazzjoni skont il-
paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu u jinkludi 
informazzjoni li tista' tkun raġonevolment 
meħtieġa biex jittieħdu deċiżjonijiet 
infurmati dwar l-impatti ambjentali tal-
proġett propost, filwaqt li jitqiesu l-
għarfien u l-metodi attwali tal-istima, il-
karatteristiċi, il-kapaċità teknika u l-lok tal-
proġett, il-karatteristiċi tal-impatt 
potenzjali, alternattivi għall-proġett 
propost. Il-lista dettaljata tal-informazzjoni 
li għandha tiġi pprovduta fir-rapport 
ambjentali hija speċifikata fl-Anness IV.

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-test propost għat-tħassir jista' jkollu l-effett li jeskludi l-inklużjoni obbligatorja fir-rapport 
ambjentali tal-alternattivi għall-proġett propost, fuq is-sempliċi bażi li l-istima tal-alternattivi 
kellha titwettaq fil-livell ta' ppjanar. Dan iwassal għal riskju tat-tidwir tar-regoli f'dan l-
istadju ferm sinifikanti tal-proċedura, kif rikonoxxut mill-Kummissjoni nnifisha fir-rapport 
tagħha dwar l-applikazzjoni u l-effikaċja tad-Direttiva EIA tat-23 ta' Lulju 2009 
(COM(2009)378, Taqsima 3.2.2).
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Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 5
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 5 - paragrafu 1 - subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk l-alternattivi, inkluża l-istima tal-
effetti f'każ li l-proġett ma jitwettaqx 
(xenarju ta' bażi), għandhom jippermettu 
li ssir stima komparattiva tad-diversi 
soluzzjonijiet proposti sabiex tkun tista' 
tintgħażel l-alternattiva l-aktar sostenibbli 
u bl-anqas impatt fuq l-ambjent.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi speċifikat fit-termini ta' implimentazzjonili l-għan li jiġu vvalutati alternattivi 
raġonevoli possibbli għall-proġett propost huwa li tkun tista' ssir għażla komparattiva tal-
alternattiva l-aktar sostenibbli u bl-anqas impatt fuq l-ambjent (kif iddikjarat b'mod korrett 
fil-paragrafu 2 tal-Anness IV). Il-kliem propost jiċċara li l-valutazzjoni ta' dawn l-alternattivi 
għandha tinkludi wkoll dik tax-"xenarju bażiku" jew "għażla żero", jiġifieri tal-eventwalità li 
l-proġett ma jitwettaqx.

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 5
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità kompetenti, wara li tkun 
kkonsultat l-awtoritajiet imsemmija fl-
Artikolu 6(1) u l-iżviluppatur, għandha 
tiddetermina l-ambitu u l-livell ta' dettall 
tal-informazzjoni li għandha tkun inkluża 
mill-iżviluppatur fir-rapport ambjentali, 
skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. 
B'mod partikolari għandha tiddetermina:

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Emenda lingwistika għall-verżjoni Taljana li ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 5
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità kompetenti tista’ wkoll tfittex 
assistenza minn esperti akkreditati u
teknikament kompetenti msemmija fil-
paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu. Talbiet 
sussegwenti lill-iżviluppatur għal 
informazzjoni addizzjonali jistgħu jsiru 
jekk ikunu ġustifikati minn ċirkostanzi 
ġodda u spjegati kif dovut mill-awtorità 
kompetenti.

L-awtorità kompetenti tista’ wkoll tfittex 
assistenza minn esperti teknikament 
kompetenti msemmija fil-paragrafu 3 ta' 
dan l-Artikolu. Talbiet sussegwenti lill-
iżviluppatur għal informazzjoni 
addizzjonali jistgħu jsiru jekk ikunu 
ġustifikati minn ċirkostanzi ġodda u 
spjegati kif dovut mill-awtorità kompetenti. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni mandatorja ta' sistema ta' akkreditazzjoni għall-esperti teknikament 
kompetenti tkun tiffaċċja diffikultajiet kunsiderevoli fl-implimentazzjoni għall-Istati Membri u 
għall-operaturi ekonomiċi, li sikwit diġà jkollhom kompetenzi interni validi.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 5
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-iżviluppatur għandu jiżgura li r-rapport 
ambjentali huwa mħejji minn esperti 
akkreditati jew teknikament kompetenti 
jew

a) l-iżviluppatur għandu jiżgura li r-rapport 
ambjentali huwa mħejji minn esperti 
teknikament kompetenti u 

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tittejjeb il-kwalità tar-rapport ambjentali, ukoll minħabba t-tneħħija tas-sistema 
ta' akkreditazzjoni, ikun xieraq li r-rapport ikun kemm imfassal kif ukoll ivverifikat minn 
esperti teknikament kompetenti.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 5
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-awtorità kompetenti għandha tiżgura li 
r-rapport ambjentali huwa verifikat minn 
esperti akkreditati u teknikament 
kompetenti u/jew kumitati ta' esperti 
nazzjonali. 

b) l-awtorità kompetenti għandha tiżgura li 
r-rapport ambjentali huwa verifikat minn 
esperti teknikament kompetenti u/jew 
kumitati ta' esperti nazzjonali. 

Or. it

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 5
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta esperti akkreditati u teknikament 
kompetenti jkunu assistew l-awtorità 
kompetenti biex tħejji d-determinazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 5(2), l-istess esperti 
ma għandhomx jintużaw mill-iżviluppatur 
għat-tħejjija tar-rapport ambjentali. 

Meta esperti teknikament kompetenti jkunu 
assistew l-awtorità kompetenti biex tħejji 
d-determinazzjoni msemmija fl-
Artikolu 5(2), l-istess esperti ma 
għandhomx jintużaw mill-iżviluppatur 
għat-tħejjija tar-rapport ambjentali. 

Or. it
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Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 5
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-arranġamenti dettaljati għall-użu u l-
għażla ta' esperti akkreditati u teknikament 
kompetenti (pereżempju  kwalifiki 
meħtieġa, l-assenjazzjoni ta' evalwazzjoni, 
il-liċenzjar u l-iskwalifika), għandhom jiġu 
ddeterminati mill-Istati Membri."

L-arranġamenti dettaljati għall-użu u l-
għażla ta' esperti teknikament kompetenti 
(pereżempju  kwalifiki u esperjenza 
meħtieġa, l-assenjazzjoni ta' evalwazzjoni), 
għandhom jiġu ddeterminati mill-Istati 
Membri. F'kull każ, l-esperti teknikament 
kompetenti u l-kumitati ta' esperti 
nazzjonali għandhom jipprovdu garanziji 
xierqa ta' kompetenza u imparzjalità meta 
jivverifikaw rapporti ambjentali jew 
informazzjoni oħra ambjentali skont din 
id-Direttiva, filwaqt li jiżguraw li l-
valutazzjoni tagħhom tkun xjentifikament 
oġġettiva u indipendenti, mingħajr ebda 
indħil jew influwenza min-naħa tal-
awtorità kompetenti, tal-iżviluppatur jew 
tal-awtoritajiet nazzjonali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-indipendenza sħiħa tal-esperti inkarigati mill-awtoritajiet kompetenti għall-verifika tal-
informazzjoni fir-rapport ambjentali hija rekwiżit fundamentali biex tiġi ggarantita EIA ta' 
kwalità. Din il-verifika għandha titwettaq b'mod xjentifikament oġġettiv u mingħajr l-ebda 
indħil jew influwenza.

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6 – sottopunt -a (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-a) fil-paragrafu 2, il-parti introduttorja 
tinbidel b'dan li ġej: "1.
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“2. Il-pubbliku għandu jiġi mgħarraf, 
jew b’avviżi pubbliċi u b’mezzi oħra 
approprjati bħalma hija l-medja 
elettronika meta disponibbli, dwar il-
materji li ġejjin kmieni fil-proċeduri tat-
tfassil tad-deċiżjonijiet dwar l-ambjent 
imsemmija fl-Artikolu 2(2) u, l-iktar 
tard, hekk kif it-tagħrif ikun jista’ jiġi 
pprovdut b’mod raġonevoli:

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tbiddel il-kelma "jew" f'"u" sabiex l-informazzjoni pubblika tingħata 
kemm permezz ta' avviżi pubbliċi kif ukoll permezz tal-midja elettronika, li għalihom 
għandhom aċċess għadd kbir ta' persuni, iżda li mhux neċessarjament ikunu l-persuni kollha 
li jistgħu jkunu affettwati.

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6 – punt -aa (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-aa) Fil-paragrafu 2, il-punt (f) għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej:
“f) indikazzjoni dwar iż-żminijiet jew il-
postijiet li fihom u l-mezzi li permezz 
tagħhom it-tagħrif irid jiġi magħmul 
disponibbli, filwaqt li tingħata l-
opportunità lill-pubbliku interessat li 
jikseb informazzjoni anki fil-postijiet qrib 
l-inħawi tal-implimentazzjoni tal-proġett 
kif ukoll fl-uffiċċji maħsuba tal-awtorità 
kompetenti;"

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ikun xieraq li tiżdied l-aħħar frażi bil-għan li jiġu previsti miżuri li jiffavorixxu aċċess mhux 
biss teoretiku, iżda anki effettiv, tal-pubbliku interessat għal informazzjoni ambjentali. Kif 
mitlub mill-Kummissjoni fir-rapport tagħha dwar l-applikazzjoni u l-effikaċja tad-Direttiva 
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EIA, tat-23 ta' Lulju 2009 (COM(2009)378, Taqsima 3.3), l-emenda għandha l-għan li 
telimina ostaklu komuni għall-parteċipazzjoni effettiva tal-pubbliku.

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 8
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 8 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jitqiesu r-riżultati tal-
konsultazzjonijiet u l-informazzjoni 
miġbura skont l-Artikoli 5, 6 u 7 fil-
proċedura tal-kunsens għall-iżvilupp. Għal 
dan il-għan, id-deċiżjoni li jingħata l-
kunsens għall-iżvilupp għandu jkun fiha l-
informazzjoni li ġejja:

1. Għandhom jitqiesu u jiġu vvalutati fid-
dettall ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet u 
tat-tagħrif miġbura skont l-Artikoli 5, 6 u 7 
fil-proċedura tal-kunsens għall-iżvilupp. 
Għal dan il-għan, id-deċiżjoni li jingħata l-
kunsens għall-iżvilupp għandu jkun fiha l-
informazzjoni li ġejja: 

Or. it

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 8
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) sommarju tal-kummenti li waslu skont 
l-Artikoli 6 u 7;

c) sommarju tal-osservazzjonijiet u tal-
opinjonijiet li waslu skont l-Artikoli 6 u 7;

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-test propost jidher aktar xieraq sabiex jiddefinixxi l-parteċipazzjoni u l-kontribut tal-
pubbliku.
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Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 8
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-konsultazzjonijiet u l-
informazzjoni miġbura skont l-Artikoli 5, 6 
u 7 jikkonkludu li proġett se jkollu effetti 
ambjentali negattivi sinifikanti, l-awtorità 
kompetenti għandha tqis, kemm jista' jkun 
malajr u b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 6(1) u l-
iżviluppatur, jekk ir-rapport ambjentali 
msemmi fl-Artikolu 5(1) għandux jiġi 
rivedut u l-proġett ikun immodifikat biex 
jiġu evitati jew imnaqqsa dawn l-effetti 
negattivi u jekk humiex meħtieġa miżuri 
addizzjonali ta' mitigazzjoni jew kumpens.

2. Jekk il-konsultazzjonijiet u l-
informazzjoni miġbura skont l-Artikoli 5, 6 
u 7 jikkonkludu li proġett se jkollu effetti 
ambjentali negattivi sinifikanti, l-awtorità 
kompetenti għandha tqis, kemm jista' jkun 
malajr u b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 6(1) u l-
iżviluppatur, jekk tirrifjutax l-
awtorizzazzjoni għall-proġett jew jekk ir-
rapport ambjentali msemmi fl-
Artikolu 5(1) għandux jiġi rivedut u l-
proġett ikun immodifikat biex jiġu evitati 
jew imnaqqsa dawn l-effetti negattivi u 
jekk humiex meħtieġa miżuri addizzjonali 
ta' mitigazzjoni jew kumpens. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-emenda tispjega b'mod espliċitu l-possibbiltà konkreta li l-awtorità kompetenti ma tagħtix 
awtorizzazzjoni għal proġett meta l-proċess ta' evalwazzjoni jkun iddetermina li dan ikun se 
jħalli effetti negattivi sinifikanti fuq l-ambjent. It-test attwali aktarx li japprova 
interpretazzjonijiet li jistgħu jtaffu l-valur tal-EIAs, li huwa li jiżguraw is-sostenibbiltà 
ambjentali ta' proġetti awtorizzati. 

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 8
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-fażi eventwali ta' reviżjoni tar-rapport 
ambjentali, xorta waħda jeħtieġ li tiġi 
ggarantita l-informazzjoni lill-pubbliku 
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msemmija fl-Artikolu 6(2). 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport ambjentali huwa l-bażi tad-deċiżjoni finali meħuda mill-awtorità kompetenti dwar 
jekk proġett jingħatax l-awtorizzazzjoni jew le. F'konformità mal-Konvenzjoni ta' Aarhus, il-
pubbliku interessat għandu jkun infurmat jekk dan jiġi rivedut.

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 8
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li 
tagħti kunsens għall-iżvilupp, għandha 
tiżgura li l-kunsens għall-iżvilupp jinkludi 
miżuri biex jiġu mmonitorjati effetti 
ambjentali negattivi sinifikanti, sabiex tiġi 
vvalutata l-implimentazzjoni u l-effettività 
mistennija ta' miżuri ta' mitigazzjoni u 
kumpens, u sabiex jiġu identifikati 
kwalunkwe effetti negattivi mhux 
mistennija.

Jekk l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li 
tagħti kunsens għall-iżvilupp, għandha 
tiżgura li l-kunsens għall-iżvilupp jinkludi 
miżuri biex jiġu mmonitorjati effetti 
ambjentali negattivi sinifikanti waqt il-
fażijiet ta' twettiq u ta' ġestjoni, sabiex tiġi 
vvalutata l-implimentazzjoni u l-effettività 
mistennija ta' miżuri ta' mitigazzjoni u 
kumpens, u sabiex jiġu identifikati 
kwalunkwe effetti negattivi mhux 
mistennija. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

F'każ li l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li tagħti permess għal proġetti li jkollhom effetti 
negattivi sinifikanti fuq l-ambjent, il-monitoraġġ tagħhom għandu jinkludi l-fażijiet kollha tal-
proġett, inklużi l-istadji ta' implimentazzjoni u ġestjoni

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 8
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tip ta' parametri li għandhom jiġu 
mmonitorjati u t-tul ta' żmien tal-
monitoraġġ għandhom ikunu proporzjonati 
man-natura, il-lokalizzazzjoni u d-daqs tal-
proġett propost u s-sinifikat tal-effetti 
ambjentali tiegħu.

It-tip ta' parametri li għandhom jiġu 
mmonitorjati u t-tul ta' żmien tal-
monitoraġġ għandhom ikunu proporzjonati 
man-natura, il-lokalizzazzjoni u d-daqs tal-
proġett propost u s-sinifikat tal-effetti 
ambjentali tiegħu. Ir-riżultati tal-
monitoraġġ għandhom jiġu nnotifikati 
lill-awtorità kompetenti u mqiegħda għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-pubbliku interessat għandu jiġi infurmat ukoll dwar ir-riżultat tal-monitoraġġ li għandu 
jitwettaq fil-każijiet fejn l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li tagħti awtorizzazzjoni għal 
proġetti li għandhom effetti negattivi sinifikanti fuq l-ambjent.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 8
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta r-riżultati tal-monitoraġġ juru l-
preżenza ta' effetti negattivi mhux 
mistennija, l-iżviluppatur huwa meħtieġ li 
jieħu miżuri korrettivi f'sura ta' miżuri ta' 
mitigazzjoni addizzjonali u/jew kumpens 
bil-għan li dawn l-effetti jiġu rimedjati. Il-
miżuri proposti mill-iżviluppatur għal din 
l-azzjoni korrettiva għandhom jitqiegħdu 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku u jiġu 
approvati mill-awtorità kompetenti, li 
għandha tiżgura li jiġu rrispettati. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tal-monitoraġġ tad-direttiva ġdida tal-EIA hija ferm importanti. Biex jiġi 
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evitat li dan il-monitoraġġ ex-post isir għan fih innifsu, jeħtieġ, madankollu, li jittieħdu miżuri 
ulterjuri u jiġi stabbilit li, f'każ fejn il-mekkaniżmi ta' mitigazzjoni u kumpens ma jkunux 
effettivi, l-iżviluppatur għandu jieħu r-responsabilità għal azzjoni ta' rimedju ulterjuri sabiex 
jikkoreġi kwalunkwe effetti negattivi mhux mistennija tal-proġett awtorizzat. 

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 8
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont in-natura, il-kumplessità, il-lok u d-
daqs tal-proġett propost, l-awtorità 
kompetenti tista’ testendi dik l-iskadenza 
b'3 xhur oħra. F’dak il-każ, l-awtorità 
kompetenti għandha tinforma l-
iżviluppatur bir-raġunijiet li jiġġustifikaw 
l-estensjoni u d-data meta hija mistennija 
d-deċiżjoni tagħha.

Skont in-natura, il-kumplessità, il-lok u d-
daqs tal-proġett propost, l-awtorità 
kompetenti tista’ testendi b'mod 
eċċezzjonali dik l-iskadenza b'3 xhur oħra. 
F’dak il-każ, l-awtorità kompetenti 
għandha tinforma bil-miktub lill-
iżviluppatur bir-raġunijiet li jiġġustifikaw 
l-estensjoni u d-data meta hija mistennija 
d-deċiżjoni tagħha. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Id-determinazzjoni ċara tat-termini taż-żmien hija importanti biex tiġi żgurata ċ-ċertezza 
ġuridika lill-atturi kollha tal-proċedura. Għaldaqstant, ikun xieraq li jiġi speċifikat li kull 
estensjoni eventwali tat-terminu ta' tliet xhur tista' tingħata biss f'każijiet eċċezzjonali, fejn in-
natura, il-kumplessità, il-lok jew id-daqs tal-proġett propost jiġġustifikawha, u li r-raġunijiet 
għall-estensjoni jridu jiġu kkomunikati b'mod uffiċjali u trasparenti.

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 8
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 8 - paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Jekk fi żmien ħames snin mill-istima 
tal-impatt ambjentali, proġett ma 
jitwettaqx, l-informazzjoni li tkun fl-istima 
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tal-impatt ambjentali trid tiġi aġġornata.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità tal-EIA hija bbażata fuq l-affidabilità tad-dejta miġbura matul il-proċedura. Kif 
issuġġerit mill-Kummissjoni fir-rapport tagħha dwar l-applikazzjoni u l-effikaċja tad-
Direttiva dwar l-EIAs tat-23 ta' Lulju 2009 (COM(2009)378, Taqsima 3.2.2), il-paragrafu l-
ġdid jipproponi li jitwaqqaf perjodu massimu ta' validità tad-dejta miġbura matul il-
proċedura ta' impatt ambjentali.

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 9 – sottopunt b
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu wkoll jiddeċiedu 
li tkun disponibbli għall-pubbliku l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, 
meta l-awtorità kompetenti tikkonkludi l-
istima tagħha tal-impatt fuq l-ambjent tal-
proġett."

3. L-Istati Membri jistgħu wkoll jiddeċiedu 
li tkun disponibbli għall-pubbliku l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, 
qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar l-għoti 
jew ir-rifjut tal-approvazzjoni, meta l-
awtorità kompetenti tikkonkludi l-istima 
tagħha tal-impatt fuq l-ambjent tal-
proġett."

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiċċara li l-Istati Membri għandhom l-għażla, jekk jixtiequ li jagħmlu pubbliku t-
tagħrif dwar l-istima tal-impatt anki qabel l-adozzjoni tad-deċiżjoni dwar l-awtorizzazzjoni 
tal-proġett.

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 9a (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 10 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9a) L-Artikolu 10, paragrafu 1 għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej:
Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
ma għandhomx jaffettwaw l-obbligu tal-
awtoritajiet kompetenti li jirrispettaw il-
limitazzjonijiet imposti bil-
liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi nazzjonali u bil-prassi 
legali aċċettati rigward il-kunfidenzjalità 
kummerċjali u industrijali, inkluża l-
proprjetà intellettwali, u s-salvagwardja 
tal-interess pubbliku, sakemm ikunu 
konformi mad-Direttiva 2003/4/KE.".

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva dwar l-aċċess għall-informazzjoni fl-istima 
tal-impatt ambjentali jiġu kkordinati mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/4/KE dwar l-
aċċess għall-informazzjoni, parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-aċċess 
għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali.

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 9b (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9b) Għandu jiddaħħal l-Artikolu 10a li 
ġej:

“Artikolu 10a
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
r-regoli dwar il-pieni applikabbli għall-
ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali 
adottati skont din id-Direttiva u 
għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa 
kollha sabiex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Il-penali previsti jridu jkunu 
effikaċi, proporzjonati u dissważivi.
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Or. it

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-esperjenza, biex tkun iggarantita applikazzjoni armonizzata u effettiva tad-
Direttiva, jeħtieġ li s-sistemi legali tal-Istati Membri jipprovdu sanzjonijiet dissważivi u 
effettivi fil-każ ta' ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali, b'mod partikolari fir-rigward tal-
każijiet ta' kunflitt ta' interess jew ta' korruzzjoni.

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard minn [DATA]. Huma 
għandhom jikkomunikaw minnufih lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet u dokument li jispjega r-
relazzjoni bejnhom u din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard minn [OPOCE, jekk 
jogħġbok daħħal id-data li tiġi 24 xahar 
wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva]. Huma għandhom jikkomunikaw 
minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk 
id-dispożizzjonijiet u dokument li jispjega 
r-relazzjoni bejnhom u din id-Direttiva. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-kumplessità tad-dispożizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, jeħtieġ li jkun hemm 
perjodu adegwat ta' traspożizzjoni ta' sentejn.

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proġetti li għalihom it-talba għall-kunsens 
għall-iżvilupp ġiet introdotta qabel id-data 
msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 2(1) u li għalihom l-istima tal-
impatt fuq l-ambjent ma ġietx konkluż

Il-proġetti li għalihom it-talba għall-
kunsens għall-iżvilupp ġiet introdotta qabel 
il-... [OPOCE, jekk jogħġbok daħħal id-
data li tiġi 24 xahar wara d-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva], u li għalihom 
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aqabel dik id-data għandhom ikunu 
soġġetti għall-obbligi msemmija fl-
Artikoli 3 sa 11 tad-Direttiva 2011/92/UE 
kif emendata b'din id-Direttiva.

ir-rapport ambjentali skont l-Artikolu 5(1) 
tad-Direttiva 2011/92/UE ma jkunx ġie 
konkluż u mogħti lill-awtorità kompetenti 
qabel dik id-data għandhom ikunu soġġetti 
għall-obbligi msemmija fl-Artikoli 3 sa 11 
tad-Direttiva 2011/92/UE kif emendata
b'din id-Direttiva.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi żgurata ċ-ċertezza ġuridika u jiġu evitati piżijiet eċċessivi fuq l-operaturi, f'każ li 
proċedura ta' stima tal-impatt ambjentali tkun diġà fi stadju avvanzat, u bir-rapport 
ambjentali diġà ppreżentat, din għandha titlesta skont ir-regola attwali, mingħajr ma jkollha 
bżonn terġa' tibda mill-ġdid skont ir-regoli l-ġodda.

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Anness – punt 3 – punt 12a (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Anness I – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12a) It-Titolu tal-Anness I huwa sostitwit 
b'dan li ġej:
PROĠETTI MSEMMIJA FL-
ARTIKOLU 4(1) (PROĠETTI 
SUĠĠETTI GĦAL STIMA TAL-
IMPATT AMBJENTALI 
OBBLIGATORJA)"

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi ffaċilitat il-qari u jkun hemm fehim immedjat tat-test, qed jiġi propost li jiġi ċċarat, 
flimkien mal-artikoli ta' referenza, l-oġġett tal-Anness.
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Emenda 50

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12b (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Anness I – punt 14a (ġdid) u punt 14b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12b) Fl-Anness I, jiddaħħlu l-punti 
segwenti 14a u 14b:
“14a. L-esplorazzjoni, l-evalwazzjoni u l-
estrazzjoni taż-żejt u/jew tal-gass naturali 
maqbud fis-saffi ta' shale tal-gass jew 
f'formazzjonijiet tal-blat sedimentarju 
oħrajn b'permeabilità u porożità ugwali 
jew aktar baxxi, irrispettivament mill-
kwantità estratta.
14b. L-esplorazzjoni u l-estrazzjoni tal-
gass naturali minn depożiti ta' faħam, 
irrispettivament mill-kwantità estratta.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva attwali ma tqisx il-livelli ta' produzzjoni ta' kuljum tal-idrokarburi mhux 
konvenzjonali. Dan ifisser li minkejja l-impatt tagħhom fuq l-ambjent, il-proġetti relatati 
mhumiex suġġetti għal EIA obbligatorja. Abbażi tal-prinċipju prekawzjonarju u kif talab il-
Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Novembru 2012, qed jiġi propost li 
jiddaħħlu l-idrokarburi mhux konvenzjonali (gass tax-shale u żejt tax-shale, "tight gas" fl-
ewwel punt, u l-metanu estratt mis-sodda tal-faħam fit-tieni punt) tal-Anness I, b'mod li l-
proġetti relatati jkunu sistematikament sottoposti għal EIA.

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Anness – punt 12c (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Anness II − titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12c) It-titolu tal-Anness II huwa sostitwit 
b'dan li ġej:
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PROĠETTI MSEMMIJA FL-
ARTIKOLU 4(2) (PROĠETTI 
SUĠĠETTI GĦAL STIMA TAL-
IMPATT AMBJENTALI SKONT ID-
DISKREZZJONI TAL-ISTATI 
MEMBRI)"

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi ffaċilitat il-qari u jkun hemm fehim immedjat tat-test, qed jiġi propost li jiġi ċċarat, 
flimkien mal-artikoli ta' referenza, l-oġġett tal-Anness.

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Anness – punt 13
Direttiva 2011/92/UE
Anness II.A – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"ANNESS II.A - INFORMAZZJONI 
MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 4(3)

"ANNESS II.A - INFORMAZZJONI 
MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 4(3) 
(INFORMAZZJONI PROVDUTA MILL-
IŻVILUPPATUR FIR-RIGWARD TA' 
PROĠETTI MSEMMIJA FL-
ANNESS II)

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi ffaċilitat il-qari u jkun hemm fehim immedjat tat-test, qed jiġi propost li jiġi ċċarat, 
flimkien mal-artikoli ta' referenza, l-oġġett tal-Anness.

Emenda 53

Proposta għal direttiva
Anness – punt 13
Direttiva 2011/92/UE
Anness II.a – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Deskrizzjoni tal-effetti sinifikanti 3. Deskrizzjoni tal-effetti sinifikanti 
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probabbli tal-proġett propost fuq l-ambjent 
li jirriżultaw:

probabbli tal-proġett propost fuq l-ambjent 
li jirriżultaw, filwaqt li jitqiesu b'mod 
partikulari: 

Or. it

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Anness – punt 13
Direttiva 2011/92/UE
Anness II.A – paragrafu 3 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-a) ir-riskji għas-saħħa tal-popolazzjoni 
interessata; 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li tkun supplimentata l-informazzjoni li l-iżviluppatur huwa meħtieġ li jipprovdi 
għall-proċedura preliminari tal-iscreening, biex jiddaħħlu l-effetti fuq is-saħħa tal-bniedem. 
Barra minn hekk, dan l-istess kriterju ddaħħal mill-Kummissjoni fl-Anness III li jikkonċerna l-
kriterji tal-għażla li l-awtorità kompetenti għandha tqis sabiex tiddetermina jekk il-proġetti 
elenkati fl-Anness II għandhomx ikunu soġġetti għal stima tal-impatt ambjentali.

Emenda 55

Proposta għal direttiva
Anness – punt 13
Direttiva 2011/92/UE
Anness II.A – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) l-effetti fuq il-pajsaġġ u fuq il-wirt 
kulturali; 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li tkun supplimentata l-informazzjoni li l-iżviluppatur huwa meħtieġ li jipprovdi 
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għall-proċedura preliminari tal-iscreening, biex jiddaħħlu l-effetti fuq il-pajsaġġ u l-wirt 
kulturali. Barra minn hekk, dawn l-istess kriterji ddaħħlu mill-Kummissjoni fl-Anness III li 
jikkonċerna l-kriterji tal-għażla li l-awtorità kompetenti għandha tqis sabiex tiddetermina 
jekk il-proġetti elenkati fl-Anness II għandhomx ikunu soġġetti għal stima tal-impatt 
ambjentali.

Emenda 56

Proposta għal direttiva
Anness – punt 13
Direttiva 2011/92/UE
Anness II.A - paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 bis. Il-punti prinċipali (“outline”) tal-
alternattivi ewliena studjati mill-
iżviluppatur u indikazzjoni tar-raġunijiet 
prinċipali għall-għażla tiegħu, filwaqt li 
jitqiesu l-effetti fuq l-ambjent. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Id-deskrizzjoni, għalkemm fil-qosor, tal-alternattivi ewlenin studjati mill-iżviluppatur tal-
proġett għandha wkoll tiġi pprovduta fl-istadji inizjali tal-iskrining tal-evalwazzjoni, sabiex 
tipprovdi informazzjoni komprensiva lill-awtorità kompetenti fir-rigward tal-proġett taħt 
konsiderazzjoni. 

Emenda 57

Proposta għal direttiva
Anness – punt 14
Direttiva 2011/92/UE
Anness III – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"ANNESS III - IL-KRITERJI TAL-
GĦAŻLA MSEMMIJA FL-
ARTIKOLU 4(4) 

"ANNESS III - IL-KRITERJI TAL-
GĦAŻLA MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 
4(4) (KRITERJI BIEX JIĠI 
DDETERMINAT JEKK IL-PROĠETTI 
MSEMMIJA FL-ANNESS II 
GĦANDHOMX JIĠU SOTTOPOSTI 
GĦAL STIMA TAL-IMPATT 
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AMBJENTALI) 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi ffaċilitat il-qari u jkun hemm fehim immedjat tat-test, qed jiġi propost li jiġi ċċarat, 
flimkien mal-artikoli ta' referenza, l-oġġett tal-Anness.

Emenda 58

Proposta għal direttiva
Anness – punt 14
Direttiva 2011/92/UE
Anness III – paragrafu 2 – punt c – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

v) żoni kklassifikati jew protetti skont il-
leġiżlazzjoni tal-Istati Membri; Żoni
Natura 2000 deżinjati mill-Istati Membri 
skont id-Direttiva 2009/147/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill jew tad-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE , żoni 
protetti minn konvenzjonijiet 
internazzjonali;

v) żoni kklassifikati, suġġetti għal 
restrizzjoni jew protetti skont il-
leġiżlazzjoni tal-Istati Membri; siti tan-
Natura 2000 deżinjati mill-Istati Membri 
skont id-Direttiva 2009/147/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill jew tad-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE , żoni 
protetti minn konvenzjonijiet 
internazzjonali;

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tiċċara li l-oqsma fejn il-post tal-proġetti għandu jiġi evalwat 
b'attenzjoni partikolari għall-finijiet tal-proċedura preliminari tal-iskrining jinkludu l-inħawi 
suġġetti għal restrizzjonijiet, jiġifieri suġġetti għal limitazzjonijiet ambjentali mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali, primarjament ir-restrizzjonijiet ta' pajsaġġ, iżda wkoll pereżempju, restrizzjonijiet 
idroġeoloġiċi.

Emenda 59

Proposta għal direttiva
Anness – punt 14
Direttiva 2011/92/UE
Anness IV – Titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS IV – INFORMAZZJONI 
MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 5(1)

ANNESS IV – INFORMAZZJONI 
MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 5(1) 
(INFORMAZZJONI LI L-
IŻVILUPPATUR IRID JAGĦTI FIR-
RAPPORT AMBJENTALI)

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi ffaċilitat il-qari u jkun hemm fehim immedjat tat-test, qed jiġi propost li jiġi ċċarat, 
flimkien mal-artikoli ta' referenza, l-oġġett tal-Anness.

Emenda 60

Proposta għal direttiva
Anness – punt 14
Direttiva 2011/92/UE
Anness IV – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-deskrizzjoni tal-proġett, inklużi b'mod 
partikolari:

1. Id-deskrizzjoni tal-proġett, ikkunsidrat 
fis-sħuħija tiegħu, inklużi b'mod 
partikolari:

Or. it

Emenda 61

Proposta għal direttiva
Anness – punt 14
Direttiva 2011/92/UE
Anness IV – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Stima tar-riskji ta' diżastri naturali u 
dawk kawżati mill-bniedem u r-riskju ta' 
aċċidenti li l-proġett jista' jkun vulnerabbli 
għalihom u, fejn xieraq, deskrizzjoni tal-
miżuri previsti sabiex jipprevjenu dawn ir-
riskji, kif ukoll miżuri dwar il-livell ta' 

8. Stima tar-riskji ta' diżastri naturali u 
dawk kawżati mill-bniedem u r-riskju ta' 
aċċidenti li l-proġett jista' jkun vulnerabbli 
għalihom u, fejn xieraq, deskrizzjoni tal-
miżuri previsti sabiex jipprevjenu dawn ir-
riskji, kif ukoll miżuri dwar il-livell ta' 
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tħejjija u reazzjoni għall-emerġenzi (eż. 
miżuri meħtieġa taħt id-Direttiva 96/82/KE 
kif emendata).

tħejjija u reazzjoni għall-emerġenzi (eż. 
miżuri meħtieġa taħt id-
Direttiva 2012/18/UE 96/82/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
4 ta’ Lulju 2012 dwar il-kontroll ta’ 
perikli ta’ inċidenti kbar li jinvolvu 
sustanzi u taħlitiet perikolużi li temenda u 
sussegwentement tħassar id-Direttiva tal-
Kunsill 96/82/KE1).

___________________
1 ĠU L 197, 24.7.2012, p.1.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jiddaħħal ir-riferiment aġġornat għad-Direttiva Seveso III.
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NOTA SPJEGATTIVA

Filwaqt li tidher modesta, id-Direttiva 2011/92/UE dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti 
pubbliċi u privati fuq l-ambjent (Direttiva EIA) hija minflok il-"ġojjell tal-kuruna" tal-politika 
ambjentali tal-Unjoni Ewropea. Madwar 200 tipi ta' proġetti jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni 
tagħha, fosthom il-kostruzzjoni ta' pontijiet, portijiet, motorways, miżbliet, sat-trobbija 
intensiva tat-tjur jew tal-ħnieżer1.

Id-Direttiva tal-EIAs tistabbilixxi l-prinċipju sempliċi imma fundamentali tad-"deċiżjoni 
infurmata": qabel ma jagħtu awtorizzazzjoni lil proġett pubbliku jew privat li aktarx ikollu 
impatt fuq l-ambjent, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom l-obbligu ġuridiku 
li jiksbu l-informazzjoni meħtieġa biex iwettqu stima tal-impatt ambjentali.

Id-Direttiva 2011/92/KE attwali, minkejja li hi ta' natura essenzjalment proċedurali, għandha 
l-għan li tiżgura s-sostenibilità ambjentali tal-proġetti li jaqgħu fl-ambitu tagħha. Dawn il-
proġetti jinqasmu f'żewġ kategoriji: dawk li b'kunsiderazzjoni tal-karatteristiċi speċifiċi 
tagħhom huma sottoposti b'mod obbligatorju għal EIA (Anness I), u dawk li jkollhom 
jgħaddu minn proċedura ta' skrining (Anness II).

Fi 28 sena tal-operat tagħha, din il-leġiżlazzjoni kisbet suċċess relattiv fir-rigward tal-
armonizzazzjoni tal-prinċipji tal-istima ambjentali fil-livell Ewropew, iżda għaddiet minn tliet 
tibdiliet żgħar biss2, filwaqt li l-kuntest politiku, legali u tekniku evolva b'mod konsiderevoli. 
Barra minn hekk, ġew identifikati xi nuqqasijiet li taw lok għal għadd sinifikanti ta' tilwimiet 
legali kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Fl-aħħar nett, fis-
snin reċenti, il-Qorti ċċarat l-interpretazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet, pereżempju billi 
ddikjarat li d-demolizzjonijiet għandhom jaqgħu taħt id-definizzjoni tal-proġett (Kawża C-
50/09).

Biex jiġu rimedjati l-problemi misjuba u biex it-test tad-Direttiva jinġieb konformi mal-
prijoritajiet politiċi ġodda tal-Unjoni, bħall-Istrateġija għall-Ħarsien tal-Ħamrija, il-Pjan 
Direzzjonali għall-Ewropa Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi u l-istrateġija Ewropa 2020, il-
Kummissjoni ħejjiet din il-proposta għal reviżjoni tad-Direttiva EIA.

B'koerenza mal-prijoritajiet tal-Unjoni, il-proposta tintroduċi l-bijodiversità, l-użu tar-riżorsi 
naturali, it-tibdil fil-klima u r-riskji ta' diżastri naturali u kkawżati mill-bniedem fost il-fatturi 
li dwarhom iridu jiġi vvalutati l-impatti ta' proġett. Il-proposta teħtieġ ukoll li l-proġetti jkunu 
kkunsidrati b'kont meħud tal-kumulazzjoni ma' proġetti jew attivitajiet oħra, biex tiġi evitata 
l-prattika dannuża tal-qsim tax-xogħlijiet f'lottijiet differenti sabiex jitnaqqsu l-impatti 
ambjentali identifikati.

Fir-rigward tal-proċedura ta skrining, il-proposta għandha l-għan li tiżgura li l-proġetti li 
għandhom impatt sinifikanti fuq l-ambjent biss ikunu soġġetti għal EIA, abbażi ta' 
informazzjoni speċifika li l-iżviluppatur jipprovdi lill-awtorità kompetenti (Anness II.A). Il-
                                               
1 Skont il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni, fl-Unjoni jitwettqu kull sena minn 15 000 sa 26 000 EIA, 
minn 27 000 sa 33 800 proċedura ta' skrining u minn 1370 sa 3380 skrining pożittiv.
2 Id-Direttiva oriġinali 85/337/KEE ġiet emendata mid-Direttivi 97/11/KE, 2003/35/KE u 2009/31/KE u 
kkodifikata bid-Direttiva 2011/92/KE.



PE508.221v01-00 44/46 PR\932755MT.doc

MT

Kummissjoni tipproponi wkoll li tespandi l-lista tal-kriterji tal-għażla li fuqha tkun ibbażata d-
deċiżjoni tal-iskrining u li tiffissa l-limitu ta' żmien biex tiġi adottata d-deċiżjoni għal 3 xhur 
(li jistgħu jiġu estiżi bi 3 oħra). 

Fir-rigward tal-kwalità tal-informazzjoni, il-Kummissjoni tipproponi li l-awtoritajiet 
kompetenti jistabbilixxu, f'konsultazzjoni mal-iżviluppatur, l-ambitu u l-livell ta' dettall tal-
informazzjoni li għandha tiddaħħal fir-rapport ambjentali (il-fażi tad-definizzjoni tal-ambitu 
jew il-fażi ta' scoping). Barra minn hekk, qed tiġi introdotta l-valutazzjoni obbligatorja ta' 
alternattivi raġonevoli għall-proġett u l-obbligu tal-monitoraġġ post-EIA fil-każ fejn proġett 
ikollu effetti negattivi sinifikanti fuq l-ambjent. 

Fir-rigward tas-simplifikazzjoni amministrattiva, u bil-għan li jiġi stabbilit kalendarju ċar 
għall-istadji kollha tal-EIA, il-Kummissjoni tipproponi li tiffissa ż-żminijiet minimi u 
massimi għall-konsultazzjoni pubblika u għad-deċiżjoni finali u li tintroduċi fl-Istati Membri 
"one stop shop" għall-EIAs biex jikkoordina l-proċedura ma' kwalunkwe valutazzjonijiet 
ambjentali meħtieġa minn regolamenti oħra, bħad-Direttiva dwar l-emissjonijiet industrijali, 
id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma jew id-Direttiva dwar il-Ħabitats.

Ir-Rapporteur huwa konvint li jeħtieġ li jiġi segwit mudell ta' żvilupp verament sostenibbli fl-
Unjoni kollha u jagħti l-appoġġ sħiħ u determinat tiegħu għall-proposta tal-Kummissjoni. L-
emendi proposti huma għalhekk maħsuba essenzjalment biex issaħħu l-proposta, billi 
jintegraw xi miżuri bil-għan li jagħmluha aktar inċiżiva u effettiva, aktar faċli biex tittrasponi 
fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u aktar effettiva biex jintlaħqu l-għanijiet ta' ħarsien tal-ambjent. 
Il-kwistjonijiet ewlenin indirizzati mill-emendi proposti huma mqassra hawn taħt. 

L-involviment tal-pubbliku

F'konformità mal-Konvenzjoni ta' Aarhus, il-proposta għandha l-għan li ssaħħaħ ir-rwol tal-
pubbliku fil-fażijiet kollha tal-proċedura. Governanza tajba teħtieġ li jkun hemm djalogu bejn 
il-partijiet involuti u proċedura ċara u trasparenti li tinkoraġġixxi li l-pubbliku kkonċernat isir 
konxju f'waqtu bil-possibilità li jitwettaq proġett importanti, billi potenzjalment jissaħħaħ l-
appoġġ għad-deċiżjonijiet adottati u billi jitnaqqsu l-għadd u l-ispiża tat-tilwim legali, li 
jseħħu b'mod sistematiku fl-Istati Membri meta jkun hemm nuqqas ta' qbil dwar proġett.

Kunflitti ta’ interess

Il-kredibilità tal-proċess kollu tal-EIAs tiġi mxekkla jekk ma jkunux stabbiliti b'mod ċar 
regoli li jipprevjenu l-problema serja tal-kunflitt ta' interessi. Ir-Rapporteur setgħa 
personalment jara li, f'xi każijiet, minkejja s-separazzjoni formali bejn l-awtoritajiet 
kompetenti u l-iżviluppatur, partikolarment meta dan tal-aħħar ikun entità pubblika, sikwit 
ikun hemm fużjoni mhux xierqa bejn iż-żewġ atturi, li ttappan l-oġġettività tal-ġudizzju. 
Għaldaqstant għandha tiġi żgurata l-indipendenza tal-awtorità kompetenti mill-iżviluppatur.

Azzjoni korrettiva

Ir-Rapporteur jappoġġja bis-sħiħ il-proposta tal-Kummissjoni fir-rigward tal-monitoraġġ ex-
post tal-proġetti li jkollhom effetti negattivi sinifikanti fuq l-ambjent, iżda jemmen li 
assolutament jeħtieġ li din tiġi ssupplimentata b'rekwiżit għall-iżviluppatur li jieħu l-azzjoni 



PR\932755MT.doc 45/46 PE508.221v01-00

MT

korrettiva xierqa f'każ li l-monitoraġġ juri li l-miżuri ta' mitigazzjoni u kumpens meħtieġa 
għal proġett awtorizzat ma jkunux effettivi.

Tfassil u verifika tar-rapporti ambjentali

Ir-Rapporteur iqis fuq kollox li huwa fundamentali li jiġi żgurat li r-rapport ambjentali jiġi 
vverifikat minn esperti totalment indipendenti u li jkollhom il-kompetenza teknika adegwata 
fi kwistjonijiet ambjentali. Fir-rigward tas-sistema ta' akkreditazzjoni tal-esperti proposta 
mill-Kummissjoni, waqt li jaqbel mal-għan li tiġi żgurata l-kwalità tal-kontrolli, jemmen li 
sistema bħal din tkun ferm diffiċli għall-Istati membri biex japplikaw, u għalhekk jipproponi 
li titħassar. 

Ċertezza legali

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali meħtieġa, ir-Rapporteur jipproponi li tiddaħħal 
definizzjoni ċara tal-bijodiversità, ibbażata fuq il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Diversità 
Bijoloġika, li tindika li hija tkun tinkludi l-ispeċijiet kollha ta' flora u fawna, u li jiġi speċifikat 
li l-eċċezzjonijiet għall-kalendarju previst jistgħu biss jingħataw f'każijiet eċċezzjonali. Fir-
rigward tad-dħul fis-seħħ tar-regoli l-ġodda tal-EIA, huwa jemmen li jkun xieraq li jiġi żgurat 
li fil-każ li l-proċedura tkun diġà fi stadju avvanzat (bir-rapport ambjentali diġà ppreżentat), 
ikun possibbli li l-proċess jitlesta skont il-leġiżlazzjoni attwali.

Gass tax-shale
3

Ir-Rapporteur iqis li jeħtieġ li, abbażi tal-prinċipju prekawzjonarju u kif mitlub mill-Parlament 
Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Novembru 2012 dwar l-impatti ambjentali tal-
attivitajiet ta' estrazzjoni ta' gass tax-shale u żejt tax-shale, jiddaħħlu fl-Anness I għad-
Direttiva l-hekk imsejħa "idrokarburi mhux konvenzjonali" b'mod li l-proġetti relattivi ta' 
esplorazzjoni u estrazzjoni jkunu sistematikament suġġetti għal EIA. Il-limiti minimi ta' 
produzzjoni stabbiliti fid-Direttiva attwalment fis-seħħ ma jqisux il-livelli ta' produzzjoni ta' 
kuljum ta' dawn il-gassijiet u żjut, li jfisser li dawn il-proġetti mhumiex suġġetti għal EIA 
obbligatorja.

* * *
It-twettiq ta' "ekonomija ekoloġika" vera jfisser ukoll il-garanzija tas-sostenibbiltà tal-proġetti 
li għandhom jiġu implimentati fit-territorju tagħna, kif ukoll li jitfasslu u li jitwettqu f'termini 
tal-impatt tagħhom fuq l-effiċjenza tar-riżorsi, fuq it-tibdil fil-klima u fuq it-telf tal-
bijodiversità, b'mod partikolari fir-rigward ta' proġetti kbar ta' infrastruttura. 

Jekk id-Direttiva l-ġdida dwar l-EIAs tiġi adottata malajr, ikun ifisser li nkunu qed ngħaddu 
mill-kliem għall-fatti u li nkunu qed ngħammru lill-Unjoni Ewropea b'għodda operazzjonali 
essenzjali sabiex tiffaċċja l-isfidi globali tal-seklu wieħed u għoxrin.
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* * *
Ir-Rapporteur laqa’ s-suġġerimenti magħmula lilu mix-Shadow Rapporteurs u minn kollegi 
fil-Parlament Ewropew. Ir-Rapporteur u l-persunal tiegħu irċevew il-pożizzjonijiet ta': AK 
EUROPA, WKÖ, Justice and Environment, BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, EDF, 
EDISON, OGP, EURELECTRIC, NEEIP, kif ukoll wettqu sensiela ta' laqgħat mar-
rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Litwanja u tal-Olanda, mar-Rapporteurs tal-Kumitat tar-
Reġjuni u tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, mar-rappreżentanti tal-
organizzazzjonijiet fosthom Friends of the Earth Europe, Confindustria, ENEL, MEDEF, 
Birdlife International, EPF, Eurochambres, IMA-Europe, u TERNA. Ir-Rapporteur 
jirringrazzja b'mod partikulari lill-Avukat Matteo Ceruti, lil Dr. Stefano Lenzi tal-WWF Italia 
u d-Dr. Marco Stevanin. Ir-Rapporteur huwa unikament responsabbli għall-proposti li għażel 
li jinkludi f'dan l-abbozz ta' rapport.


