
AM\871144MT.doc PE467.237v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

2010/0377(COD)

22.6.2011

EMENDI
21 - 38

Abbozz ta' opinjoni
Małgorzata Handzlik
(PE464.762v02-00)

Il-kontroll ta’ perikli ta’ inċidenti kbar li jinvolvu sustanzi perikolużi

Proposta għal direttiva
(COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD)



PE467.237v01-00 2/14 AM\871144MT.doc

MT

AM_Com_LegOpinion



AM\871144MT.doc 3/14 PE467.237v01-00

MT

Emenda 21
María Irigoyen Pérez

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Inċidenti kbar jista’ jkollhom 
konsegwenzi lil hinn mill-fruntieri, u l-kost 
ekoloġiku u ekonomiku ta’ inċident 
tiġġarrab mhux biss mill-istabbiliment 
affettwat, iżda wkoll mill-Istat Membru 
konċernat. Għalhekk, huwa meħtieġ li 
jittieħdu miżuri li jiżguraw livell għoli ta’ 
protezzjoni fl-Unjoni kollha.

(6) Inċidenti kbar jista’ jkollhom 
konsegwenzi lil hinn mill-fruntieri, u l-kost 
ekoloġiku u ekonomiku ta’ inċident 
jiġġarrab mhux biss mill-istabbiliment 
affettwat, iżda wkoll mill-Istat Membru 
konċernat. Għalhekk, huwa meħtieġ li 
jittieħdu miżuri li jiżguraw livell għoli ta’ 
protezzjoni fl-Unjoni kollha u li tissaħħaħ 
il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u, 
għal din ir-raġuni, bejn l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, sabiex jiġu evitati 
inċidenti transkonfinali u tiġi żgurata 
reazzjoni koordinata għal inċidenti kbar.

Or. es

Emenda 22
Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex jiġi promoss l-aċċess għall-
informazzjoni dwar l-ambjent, skont il-
Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-aċċess 
għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni 
pubblika fit-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-
aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet 
ambjentali, li kienet approvata f’isem l-
Unjoni bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2005/370/KE tas-17 ta’ Frar 2005 dwar il-
konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, 
tal-Konvenzjoni dwar l-aċċess għall-
informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika 
fit-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-aċċess għall-
ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali, il-

(16) Sabiex jiġi promoss l-aċċess għall-
informazzjoni dwar l-ambjent, skont il-
Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-aċċess 
għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni 
pubblika fit-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-
aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet 
ambjentali, li kienet approvata f’isem l-
Unjoni bid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2005/370/KE tas-17 ta’ Frar 2005 
dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità 
Ewropea, tal-Konvenzjoni dwar l-aċċess 
għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni 
pubblika fit-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-
aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet 



PE467.237v01-00 4/14 AM\871144MT.doc

MT

livell u l-kwalità tal-informazzjoni għall-
pubbliku għandhom jitjiebu. B’mod 
partikolari, persuni li x’aktarx ikunu 
affettwati minn inċident kbir għandhom 
jingħataw informazzjoni suffiċjenti biex 
tinformahom dwar l-azzjoni korretta li trid 
tittieħed f’dik l-eventwalità. Barra li 
tipprovdi informazzjoni b’mod attiv, 
mingħajr ma l-pubbliku jkollu għalfejn 
jagħmel talba, u mingħajr ma jiġu evitati 
forom oħra ta’ tixrid, din trid tkun ukoll 
disponibbli b’mod permanenti u tinżamm 
aġġornata fuq l-internet. Fl-istess waqt irid 
ikun hemm salvagwardji ta’ kunfidenzjalità 
xierqa, biex jindirizzaw problemi relatati 
mas-sikurezza, fost ħwejjeġ oħra.

ambjentali, il-livell u l-kwalità tal-
informazzjoni għall-pubbliku għandhom 
jitjiebu. B’mod partikolari, persuni li 
x’aktarx ikunu affettwati minn inċident 
kbir għandhom jingħataw informazzjoni 
suffiċjenti biex tinformahom dwar l-
azzjoni korretta li trid tittieħed f’dik l-
eventwalità. Barra li tipprovdi 
informazzjoni b’mod attiv, mingħajr ma l-
pubbliku jkollu għalfejn jagħmel talba, u 
mingħajr ma jiġu evitati forom oħra ta’ 
tixrid, din trid tkun ukoll disponibbli 
b’mod permanenti u tinżamm aġġornata 
fuq l-internet. Sabiex tinkiseb trasparenza 
akbar, informazzjoni aktar dettaljata u 
komprensiva, inkluża fil-forma ta' 
dokumenti, għandha ssir disponibbli fuq 
talba. Fl-istess waqt irid ikun hemm 
salvagwardji ta’ kunfidenzjalità xierqa, 
biex jindirizzaw problemi relatati mas-
sikurezza, fost ħwejjeġ oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jirrispetta s-salvagwardji tal-kunfidenzjalità, l-aċċess għal informazzjoni jew 
dokumenti addizzjonali fuq talba minn kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika se jtejjeb it-
trasparenza u l-fiduċja tal-pubbliku fis-sikurezza tal-istallazzjonijiet industrijali.

Emenda 23
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Premessa 22 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Kull adattament tar-Regolament 
(KE) Nru 1272/2008 għall-progress 
tekniku għandu jiġi segwit minn 
valutazzjoni tal-ħtieġa li jiġi adattat l-
Anness I ta' din id-Direttiva. Dan 
jistabbilixxi rabta funzjonali bejn iż-żewġ 
dokumenti leġiżlattivi u jiżgura li jinżamm 
livell għoli ta' protezzjoni għas-saħħa tal-
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bniedem u l-ambjent.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-adattament tal-ambitu tad-Direttiva Seveso għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (CLP) 
għandu jsir proċess kontinwu, minħabba li, min-natura tiegħu stess, ir-Regolament CLP 
jinvolvi proċess dinamiku.

Emenda 24
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-isfruttament (l-esplorazzjoni, l-
estrazzjoni u l-ipproċessar) ta’ minerali 
f’minjieri, barrieri, jew spieri, ħlief għall-
ħażna ta’ gass taħt l-art f’saffi naturali u 
minjieri mhux użati, u ta’ operazzjonijiet 
ta’ proċessar kimiku u termali u l-ħażna 
relatata ma’ dawk l-operazzjonijiet li 
jinvolvu sustanzi perikolużi, kif definit fl-
Anness I;

(e) l-isfruttament (l-esplorazzjoni, l-
estrazzjoni u l-ipproċessar) ta’ minerali 
f’minjieri, barrieri, jew spieri, ħlief għall-
ħażna ta’ gass taħt l-art f’saffi naturali, 
għerien tal-melħ u minjieri mhux użati, u 
ta’ operazzjonijiet ta’ proċessar kimiku u 
termali u l-ħażna relatata ma’ dawk l-
operazzjonijiet li jinvolvu sustanzi 
perikolużi, kif definit fl-Anness I;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tkopri biss il-ħażna f'saffi naturali u minjieri mhux użati, iżda ma 
tkoprix il-ħażna f'għerien tal-melħ. Dan jagħti lok għal żbilanċ kompetittiv bejn it-tipi ta' 
ħażna li huma koperti u dawk li huma eżenti, li huwa partikolarment ta' ħsara għall-Istati 
Membri li m'għandhomx għerien tal-melħ.

Emenda 25
María Irigoyen Pérez

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1
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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 fl-Anness V tkun 
intelliġibbli u miktuba b'mod li 
jinftiehem, u disponibbli għall-pubbliku 
fuq bażi permanenti, inkluż f’format 
elettroniku. L-informazzjoni għandha tiġi 
riveduta u, fejn ikun meħtieġ, aġġornata 
mill-anqas kull sena.

Or. es

Emenda 26
Antonyia Parvanova

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 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. Fuq talba minn kwalunkwe persuna 
fiżika jew ġuridika, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li informazzjoni aktar 
dettaljata u addizzjonali li tmur lil hinn 
mill-informazzjoni msemmija fl-
Anness V, u f'konformità mal-Artikolu 21 
ta' din id-Direttiva, tkun disponibbli għal 
dik il-persuna.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jirrispetta d-dispożizzjonijiet ta' kunfidenzjalità kif stabbiliti fl-Artikolu 21, aċċess 
għal dokumenti addizzjonali għajr dawk imsemmija fl-Anness V, bħal pereżempju r-rapporti 
sħaħ ta' spezzjoni mwettqa skont l-Artikolu 19, għandu jkun disponibbli fuq talba minn 
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika
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Emenda 27
María Irigoyen Pérez

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-persuni kollha li jistgħu jiġu affettwati 
minn inċident kbir jirċievu regolarment u 
bl-iktar mod xieraq, mingħajr ma jkollhom 
għalfejn jitolbuha, informazzjoni dwar il-
miżuri tas-sikurezza u dwar l-imġiba 
meħtieġa f’każ ta’ inċident;

a) il-persuni kollha li jistgħu jiġu affettwati 
minn inċident kbir jirċievu regolarment u 
bl-iktar mod xieraq, mingħajr ma jkollhom 
għalfejn jitolbuha, informazzjoni 
intelliġibbli u miktuba b'mod li jinftiehem
dwar il-miżuri tas-sikurezza u dwar l-
imġiba meħtieġa f’każ ta’ inċident;

Or. es

Emenda 28
María Irigoyen Pérez

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) ir-rapport dwar is-sikurezza jkun 
disponibbli għall-pubbliku fuq talba 
soġġett għall-Artikolu 21(3); fejn l-
Artikolu 21(3) japplika, rapport emendat 
fil-forma ta’ sommarju mhux tekniku, li 
għandu jinkludi tal-anqas informazzjoni 
ġenerali dwar il-perikli ta’ inċidenti kbar, l-
effetti potenzjali u l-imġiba meħtieġa f’każ 
ta’ inċident, għandu jkun disponibbli;

b) ir-rapport dwar is-sikurezza jkun 
disponibbli għall-pubbliku fuq talba 
soġġett għall-Artikolu 21(3); fejn l-
Artikolu 21(3) japplika, rapport emendat 
fil-forma ta’ sommarju mhux tekniku, li 
għandu jinkludi tal-anqas informazzjoni 
ġenerali dwar il-perikli ta’ inċidenti kbar, l-
effetti potenzjali fuq is-saħħa tal-bniedem 
u l-ambjent u l-imġiba meħtieġa f’każ ta’ 
inċident, għandu jkun disponibbli;

Or. es

Emenda 29
Antonyia Parvanova
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Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta l-Istat Membru konċernat ikun 
iddeċieda li stabbiliment qrib it-territorju 
ta’ Stat Membru ieħor ma jkunx jista’ 
joħloq periklu ta’ inċident kbir lil hinn 
mill-konfini tiegħu għall-finijiet tal-
Artikolu 11(6) u, għalhekk, ma jkunx 
meħtieġ li jipproduċi pjan estern ta’ 
emerġenza skont l-Artikolu 11(1), dan 
għandu jinforma lill-Istat Membru l-ieħor.

5. Meta l-Istat Membru konċernat ikun 
iddeċieda li stabbiliment qrib it-territorju 
ta’ Stat Membru ieħor ma jkunx jista’ 
joħloq periklu ta’ inċident kbir lil hinn 
mill-konfini tiegħu għall-finijiet tal-
Artikolu 11(6) u, għalhekk, ma jkunx 
meħtieġ li jipproduċi pjan estern ta’ 
emerġenza skont l-Artikolu 11(1), dan 
għandu jinforma lill-Istat Membru l-ieħor 
dwar dik id-deċiżjoni u r-raġunijiet 
għalfejn ħa dik id-deċiżjoni.

Or. en

Emenda 30
Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) ir-rapport dwar is-sikurezza skont l-
Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li r-rapporti dwar is-sikurezza huma element importanti li juri li perikli ta' inċidenti 
kbar u xenarji possibbli ta' inċidenti kbar ġew identifikati u li ttieħdu l-miżuri neċessarji biex 
jipprevjenu inċidenti bħal dawn, huwa essenzjali li l-pubbliku ġenerali jingħata l-opportunità 
li jiġi kkonsultat dwar din il-kwistjoni.

Emenda 31
María Irigoyen Pérez

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 a (ġdid)



AM\871144MT.doc 9/14 PE467.237v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20a
Il-Kummissjoni għandha, fuq il-bażi tal-
informazzjoni ppreżentata mill-Istati 
Membri u l-informazzjoni miżmuma 
f'databases, tippreżenta rapporti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
inċidenti kbar li jkunu seħħew fl-Unjoni 
Ewropea u l-impatt potenzjali tagħhom 
fir-rigward tal-effikaċja ta' din id-
Direttiva. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta dawn ir-rapporti kull erba' 
snin. Madankollu, wara kull inċident 
ikklassifikat bħala serju fir-rigward ta' 
numru ta' vittmi jew dannu kbir lill-
ambjent, għandu jitfassal rapport bl-għan 
li jipprevjeni kull possibbiltà ta' dannu 
ġdid;

Or. es

Emenda 32
Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
membri tal-pubbliku konċernati jkunu 
jistgħu jitolbu li ssir analiżi skont l-
Artikolu 6 tad-Direttiva 2003/4/KE tal-atti 
jew l-omissjonijiet ta’ awtorità kompetenti 
fir-rigward ta’ kwalunkwe talba għall-
informazzjoni skont l-Artikolu 13 jew l-
Artikolu 21(1) ta’ din id-Direttiva. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li, skont is-
sistema legali nazzjonali rilevanti, il-
membri tal-pubbliku interessati jkollhom 
aċċess għal proċedura ta’ reviżjoni 
quddiem qorti tal-ġustizzja jew korp ieħor 
indipendenti u imparzjali stabbilit/a bil-liġi 
sabiex jikkontestaw l-legalità sostantiva 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
membri tal-pubbliku konċernati jkunu 
jistgħu jitolbu li ssir analiżi skont l-
Artikolu 6 tad-Direttiva 2003/4/KE tal-atti 
jew l-omissjonijiet ta’ awtorità kompetenti 
fir-rigward ta’ kwalunkwe talba għall-
informazzjoni skont l-Artikoli 5, 9, 13, 19
jew l-Artikolu 21(1) ta’ din id-Direttiva. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li, skont 
is-sistema legali nazzjonali rilevanti, il-
membri tal-pubbliku interessati jkollhom 
aċċess għal proċedura ta’ reviżjoni 
quddiem qorti tal-ġustizzja jew korp ieħor 
indipendenti u imparzjali stabbilit/a bil-liġi 
sabiex jikkontestaw il-legalità sostantiva 
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jew proċedurali tad-deċiżjonijiet, atti jew 
omissjonijiet relatati mal-każijiet soġġetti 
għall-Artikolu 14 meta titwettaq waħda 
minn dawn li ġejjin:

jew proċedurali tad-deċiżjonijiet, atti jew 
omissjonijiet relatati mal-każijiet soġġetti 
għall-Artikolu 14 meta titwettaq waħda 
minn dawn li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-
Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet 
Ambjentali, il-pubbliku se jkun jista' jkollu aċċess għall-ġustizzja u jeżamina mill-ġdid il-
legalità proċedurali u sostantiva ta' atti u omissjonijiet minn persuni privati jew awtoritajiet 
pubbliċi. Aċċess għall-ġustizzja fir-rigward ta' obbligi ġenerali tal-operaturi, ispezzjonijiet u 
rapporti dwar is-sikurezza għandhom għalhekk ikunu disponibbli wkoll għall-pubbliku.

Emenda 33
Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dak li jikkostitwixxi interess suffiċjenti u 
indeboliment ta’ dritt għandu jiġi stabbilit 
mill-Istati Membri, b’mod konsistenti mal-
għan li jingħata aċċess għall-ġustizzja lill-
pubbliku interessat. 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).

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

Or. en

Emenda 34
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1
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Text proposed by the Commission Amendment

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4, 
sabiex jiġu adattati l-Annessi I sa VII 
għall-progress tekniku, il-Kummissjoni 
għandha tadotta atti ta' delega skont l-
Artikolu 24.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4, 
sabiex jiġu adattati l-Annessi I sa VII 
għall-progress tekniku, il-Kummissjoni 
għandha jkollha l-poter li tadotta atti ta' 
delega skont l-Artikolu 24.

Fi żmien sitt xhur mill-adozzjoni ta' att li 
jadatta r-Regolament (KE) Nru 1272/2008 
għall-progress tekniku, il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra jekk l-Anness I 
jeħtiġlux ukoll jiġi adattat fid-dawl ta' 
sustanza li tista' tkun ta' periklu akbar ta' 
inċident u tal-kriterji għall-applikazzjoni 
tal-Artikolu 4.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-allinjament tal-ambitu tad-Direttiva Seveso mar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (CLP) u 
l-adattamenti tiegħu għandu jsir proċess kontinwu, minħabba li, minnu nnifsu, ir-Regolament 
CLP jinvolvi proċess dinamiku.

Emenda 35
Amalia Sartori, Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Anness 1 – Parti 2 – Tabella – ringiela fl-aħħar (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kolo
nna 1

Num
ru 
tal-
CAS

Kolo
nna 2

Kolo
nna 3

Kolo
nna 1

Num
ru 
tal-
CAS

Kolo
nna 2

Kolo
nna 3

Żjut 
essen
zjali 
u 
susta
nzi 
simil
i 
(Not

1000 5000
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Or. fr

Emenda 36
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Anness 1 – Parti 2 – Tabella – ringiela fl-aħħar (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kolo
nna 1

Num
ru 
tal-
CAS

Kolo
nna 2

Kolo
nna 3

Kolo
nna 1

Num
ru 
tal-
CAS

Kolo
nna 2

Kolo
nna 3

Ipokl
orit 
tas-
sodju
, 
soluz
zjoni
... % 
ta' 
Cl 
attiv

7681
-52-9

200 500

Or. it

Justification

I cambiamenti di classificazione dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) non riflettono 
adeguatamente la proposta della Commissione, in particolare nel caso di miscele contenenti 
ipoclorito di sodio. Questo perché il limite di concentrazione di questa sostanza per la 
tossicità acquatica acuta è stato modificato quando il CLP è stato adottato, con un impatto 
sulla classificazione delle miscele, pur non aumentando il rischio di incidenti rilevanti. Lo 
studio di valutazione di impatto della Commissione riporta che più di 200 siti, compresi i 
magazzini e le PMI, di conseguenza, potrebbero ricadere nell’ambito di applicazione della 
Direttiva Seveso, con un onere pari a 3 a 4 milioni di euro per le autorità e l'industria.
Questo è considerato sproporzionato, tenendo presente che l'obiettivo della Direttiva è quello 
di evitare incidenti rilevanti.
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Emenda 37
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Anness I – Noti għall-Anness I – punt 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Għall-iskop li jiġu stabbiliti 
kwantitajiet li jikkwalifikaw, taħlitiet 
ikklassifikati bħala perikli ambjentali fit-
taqsimiet E1 u E2, il-parti 2 m'għandhiex 
taqa' fl-ambitu ta' din id-Direttiva jekk 
ikunu mballati fi kwantitajiet limitati 
(imballaġġ uniku sa 5 litri/5 kg u 
imballaġġ kombinat sa 30 kg), kif 
speċifikat fir-Rakkomandazzjonijiet tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar it-Trasport ta’ 
Merkanzija Perikoluża.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Imballaġġ adegwat huwa mod kif inaqqas ir-riskju ta' rilaxx aċċidentali ta' sustanzi fl-
ambjent matul it-trasport kif ukoll il-ħażna. Minħabba li prodotti mballati fi kwantitajiet 
żgħar mhumiex ta' periklu sinifikanti ta' inċident kbir, huma m'għandhomx jiġu kkunsidrati 
meta jiġu stabbiliti l-kwantitajiet li jikkwalifikaw.

Emenda 38
Amalia Sartori, Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Anness I – Noti għall-Anness I – punt 19 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19a. Żjut essenzjali u sustanzi simili 
(1 000/5 000):
Din tapplika għal żjut essenzjali u 
sustanzi simili kif definiti mill-istandard 
ISO 9235, bl-eċċezzjoni ta' dawk fil-
kategorija ta' tossiċità akuta 1 - ir-rotot 
kollha tal-esponiment, kategorija 2 - ir-
rotot kollha tal-esponiment u kategorija 3 
- rotot mill-ġilda u mill-inalazzjoni (ara n-
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Nota 7), u tossiċità speċifika għall-organi 
fil-mira (STOT) – esponiment uniku, 
kategorija 1.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-limiti tal-periklu tal-ambjent akkwatiku jonqos milli jikkunsidra l-bidliet tal-klassifikazzjoni 
fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008. Limiti ta' 1000 / 5000 jkunu iktar adegwati għal dawn 
il-prodotti ta' oriġini agrikola mballati u maħżuna f'tankijiet ta' 180 kg nett, li bihom mhemm 
l-ebda riskju ta' effett domino peress li jkunu maħżuna f'żona unika magħluqa. Numru kbir ta' 
impriżi - li l-biċċa l-kbira tagħhom huma SMEs li jispeċjalizzaw fil-produzzjoni, ħażna, 
distribuzzjoni jew distillazzjoni ta' żjut essenzjali - se jaqgħu taħt id-dispożizzjonijiet Seveso 
mingħajr ma jkunu ta' periklu ġdid ta' inċidenti kbar.


