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Emenda 30
Juozas Imbrasas

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) L-inċidenti kbar ħafna drabi jkollhom 
konsegwenzi serji, kif seħħ bl-inċidenti ta’ 
Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, 
Toulouse u Buncefield. Barra minn hekk, l-
impatt jista’ jestendi lil hinn mill-fruntieri 
nazzjonali. Dan jenfasizza l-ħtieġa li jiġi 
żgurat li tittieħed azzjoni ta' prekawzjoni 
xierqa li tiżgura livell għoli ta’ protezzjoni 
fl-Unjoni kollha għaċ-ċittadini, il-
komunitajiet u l-ambjent. Għalhekk, huwa 
importanti li jinżammu u, sa fejn hu 
possibbli, li jittejbu l-livelli għolja ta’ 
protezzjoni eżistenti.

Or. lt

Emenda 31
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2 a) L-impriżi subkuntrattati li ta' spiss 
ikunu s-sors ta' inċidenti kbar jew ikunu 
involuti fis-seħħ tagħhom.

Or. it

Emenda 32
Juozas Imbrasas

Proposta għal direttiva
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Għaldaqstant huwa xieraq li d-Direttiva 
96/82/KE tiġi ssostitwita sabiex jiġi żgurat 
li l-livelli ta’ protezzjoni eżistenti 
jinżammu u jitjiebu aktar, billi d-
dispożizzjonijiet isiru aktar effettivi u 
effiċjenti u, fejn ikun possibbli, jitnaqqsu 
piżijiet amministrattivi mhux meħtieġa billi 
jiġu ssemplifikati mingħajr ma tiġi 
kompromessa s-sikurezza. Fl-istess waqt, 
id-dispożizzjonijiet ġodda għandhom ikunu 
ċari, koerenti u faċli biex tifhimhom ħalli 
jgħinu biex jitjiebu l-implimentazzjoni u l-
infurzar.

(4) Għaldaqstant huwa xieraq li d-Direttiva 
96/82/KE tiġi ssostitwita sabiex jiġi żgurat 
li l-livelli ta’ protezzjoni eżistenti 
jinżammu u jitjiebu aktar, billi d-
dispożizzjonijiet isiru aktar effettivi u 
effiċjenti u, fejn ikun possibbli, jitnaqqsu 
piżijiet amministrattivi mhux meħtieġa billi 
jiġu ssemplifikati mingħajr ma tiġi 
kompromessa s-sikurezza. Fl-istess waqt, 
id-dispożizzjonijiet ġodda għandhom ikunu 
ċari, koerenti u faċli biex tifhimhom ħalli 
jgħinu biex jitjiebu l-implimentazzjoni u l-
infurzar, u l-livell ta' protezzjoni tas-saħħa 
u tal-ambjent għandu jinżamm u anki 
jogħla.

Or. lt

Emenda 33
Rolandas Paksas

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 jiġu 
stabbiliti u applikati miżuri ta' sigurtà u 
ta' tnaqqis ta' riskji, sabiex jiġu evitati l-
inċidenti eventwali, li jitnaqqas ir-riskju 
ta' inċidenti u li jittaffew il-konsegwenzi 
eventwali, sabiex ikun jista' jiġi żgurat
livell għoli ta’ protezzjoni fl-Unjoni kollha.
L-Istati Membri għandhom kemm jista' 
jkun jiskambjaw l-aħjar prattika.

Or. lt
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Emenda 34
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-operaturi jrid ikollhom obbligu 
ġenerali li jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa 
biex jevitaw inċidenti kbar u li jtaffu l-
konsegwenzi tagħhom. Fejn il-kwantità ta' 
sustanzi perikolużi preżenti fi stabbilimenti 
tkun ogħla minn ċerti kwantitajiet, l-
operatur għandu jipprovdi lill-awtorità 
kompetenti b’informazzjoni suffiċjenti biex 
din tkun tista’ tidentifika l-istabbiliment, 
is-sustanzi perikolużi preżenti u l-perikli 
potenzjali. L-operatur irid ifassal ukoll u 
jibgħat lill-awtorità kompetenti politika ta’ 
prevenzjoni għal inċidenti kbar li 
tistabbilixxi l-metodu ġenerali u l-miżuri 
tal-operatur, inklużi sistemi tal-ġestjoni tas-
sikurezza xierqa, biex jikkontrolla l-perikli
ta’ inċidenti kbar.

(11) L-operaturi jrid ikollhom obbligu 
ġenerali li jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa 
biex jevitaw inċidenti kbar u li jtaffu l-
konsegwenzi tagħhom. Fejn il-kwantità ta' 
sustanzi perikolużi preżenti fi stabbilimenti 
tkun ogħla minn ċerti kwantitajiet, l-
operatur għandu jipprovdi lill-awtorità 
kompetenti b’informazzjoni suffiċjenti biex 
din tkun tista’ tidentifika l-istabbiliment, 
is-sustanzi perikolużi preżenti u l-perikli 
potenzjali. L-operatur irid ifassal ukoll u 
jibgħat lill-awtorità kompetenti polza ta’ 
prevenzjoni għal inċidenti kbar, li tindika 
l-impriżi subkuntrattati u li tistabbilixxi l-
metodu ġenerali u l-miżuri tal-operatur, 
inklużi sistemi tal-ġestjoni tas-sikurezza 
xierqa li jikkontrollaw il-perikli ta’ 
inċidenti kbar.

Or. it

Emenda 35
Jean-Pierre Audy

Proposta għal direttiva
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11 a) L-operaturi għandhom ikunu 
f'pożizzjoni li jipprovdu prova tal-kapaċità 
tagħhom li jaffrontaw il-konsegwenzi ta' 
inċident li jinvolvi sustanzi perikolużi, 
pereżempju permezz ta' kuntratt ta' 
assigurazzjoni speċifiku minn kumpanija 
b'kredibilità ta’ kreditu jew permezz ta' 
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livell ta' kapital xieraq. Għandu jittieħed 
kont ta' din il-kunsiderazzjoni sabiex il-
konsegwenzi ta' inċident li jinvolvi 
sustanzi perikolużi ma jaqgħux fuq l-infiq 
pubbliku u jkunu inklużi fil-prezz tal-kost.

Or. fr

Emenda 36
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12 a) Sabiex jiġu limiti r-riskju ta' 
inċidenti kbar u l-"effetti domino", huwa 
neċessarju li jittieħed kont b'mod dovut 
tal-interazzjonijiet bejn is-sorsi naturali 
ta' perikolu inerenti mas-sit tal-
kumpanija jew l-istabbiliment u r-riżorsi 
teknoloġiċi użati fihom.

Or. it

Emenda 37
Alajos Mészáros

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex żoni residenzjali, żoni ta’ użu 
pubbliku sostanzjali u dawk ambjentali 
inklużi żoni ta’ interess jew sensittività 
naturali partikolari, jiġu pprovduti bi 
protezzjoni akbar huwa meħtieġ li l-politiki 
tal-użu tal-art jew oħrajn rilevanti li jiġu 
applikati fl-Istati Membri jikkunsidraw il-
ħtieġa, fuq medda ta’ żmien twil, li 
tinżamm distanza xierqa bejn dawn iż-żoni 
u l-istabbilimenti li jippreżentaw perikli 

15) Sabiex żoni residenzjali, żoni ta’ użu 
pubbliku sostanzjali u dawk ambjentali 
inklużi żoni ta’ interess jew sensittività 
naturali partikolari, jiġu pprovduti bi 
protezzjoni akbar huwa meħtieġ li l-politiki 
tal-użu tal-art jew oħrajn rilevanti li jiġu 
applikati fl-Istati Membri jikkunsidraw il-
ħtieġa, fuq medda ta’ żmien twil, li 
tinżamm distanza xierqa bejn dawn iż-żoni 
u l-istabbilimenti li jippreżentaw perikli 
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bħal dawn u, fejn l-istabbilimenti eżistenti 
huma kkonċernati, li jikkunsidraw ukoll il-
miżuri tekniċi addizzjonali sabiex ir-riskju 
għall-persuni ma jiżdiedx. Informazzjoni 
suffiċjenti dwar ir-riskji u l-parir tekniku 
dwar dawn ir-riskji iridu jiġu kkunsidrati 
meta jittieħdu d-deċiżjonijiet. Fejn ikun 
possibbli, sabiex jitnaqqsu l-piżijiet 
amministrattivi, il-proċeduri għandhom 
jiġu integrati magħhom taħt leġiżlazzjoni 
oħra tal-Unjoni.

bħal dawn u, fejn l-istabbilimenti eżistenti 
huma kkonċernati, li jikkunsidraw ukoll il-
miżuri tekniċi addizzjonali sabiex ir-riskju 
għall-persuni ma jiżdiedx. Informazzjoni 
suffiċjenti dwar ir-riskji u l-parir tekniku 
dwar dawn ir-riskji iridu jiġu kkunsidrati 
meta jittieħdu d-deċiżjonijiet. Fejn ikun 
possibbli, sabiex jitnaqqsu l-piżijiet 
amministrattivi, b'mod partikolari għall-
kumpaniji żgħar u ta' daqs medju, il-
proċeduri u l-miżuri għandhom jiġu 
integrati ma' dawk kontenuti f'leġiżlazzjoni 
oħra tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 38
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex jiġi żgurat li jittieħdu miżuri 
ta’ reazzjoni xierqa jekk iseħħ inċident 
kbir, l-operatur għandu jinforma 
immedjatament lill-awtoritajiet kompetenti 
u jikkomunikalhom l-informazzjoni 
meħtieġa biex jivvalutaw l-impatt ta’ dak l-
inċident.

(19) Sabiex jiġi żgurat li jittieħdu miżuri 
ta’ reazzjoni xierqa jekk iseħħ inċident 
kbir, l-operatur għandu jinforma 
immedjatament lill-awtoritajiet kompetenti 
u jikkomunikalhom l-informazzjoni 
meħtieġa biex jivvalutaw l-impatt ta’ dak l-
inċident dwar is-saħħa tal-persuni, il-
proprjetà tagħhom u l-ambjent, u sabiex 
jiġi evitat li jkun hemm inċident ieħor 
bħal dan.

Or. lt

Emenda 39
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex jiġi żgurat li jittieħdu miżuri 
ta’ reazzjoni xierqa jekk iseħħ inċident 
kbir, l-operatur għandu jinforma 
immedjatament lill-awtoritajiet kompetenti 
u jikkomunikalhom l-informazzjoni 
meħtieġa biex jivvalutaw l-impatt ta’ dak l-
inċident.

(19) Sabiex jiġi żgurat li jittieħdu miżuri 
ta’ reazzjoni xierqa jekk iseħħ inċident 
kbir, l-operatur għandu jinforma 
immedjatament lill-awtoritajiet kompetenti 
kif ukoll l-awtoritajiet lokali u 
jikkomunikalhom l-informazzjoni 
meħtieġa biex jivvalutaw l-impatt ta’ dak l-
inċident.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti, fl-interess taċ-ċittadini, li l-operaturi jżommu l-awtoritajiet lokali informati 
u jikkollaboraw magħhom.

Emenda 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Premessa 22 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. fr

Emenda 41
Edit Herczog

Proposta għal direttiva
Premessa 22 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

22 a) Għandha tiġi vvalutata 
sistematikament il-ħtieġa li jiġi aġġustat l-
Anness I ta' din id-direttiva kull darba li 
r-Regolament (KE) Nru 1272/2008 jiġi 
adattat sabiex jittieħed kont tal-progressi 
tekniċi. B'hekk ikun possibbli li tiġi 
żgurata rabta valida bejn iż-żewġ 
dokumenti leġiżlattivi, filwaqt li jinżamm 
livell għoli ta' protezzjoni għas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent.

Or. en

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 
jikkostitwixxi proċess dinamiku.

Emenda 42
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Premessa 22 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

22 a) Għandha tiġi vvalutata 
sistematikament il-ħtieġa li jiġi aġġustat l-
Anness I ta' din id-direttiva kull darba li 
r-Regolament (KE) Nru 1272/2008 jiġi 
adattat sabiex jittieħed kont tal-progressi 
tekniċi, ħalli tiġi żgurata rabta valida bejn 
iż-żewġ dokumenti leġiżlattivi.

Or. en

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 
jikkostitwixxi proċess dinamiku.
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Emenda 43
Alajos Mészáros

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 44
Marian-Jean Marinescu

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-

e) l-isfruttament (l-esplorazzjoni, l-
estrazzjoni u l-ipproċessar) ta’ minerali 
f’minjieri, barrieri, jew permezz ta' tħaffir, 



AM\874020MT.doc 11/46 PE469.779v02-00

MT

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;

ħlief għall-operazzjonijiet ta’ proċessar 
kimiku u termali u l-ħażna relatata ma’ 
dawk l-operazzjonijiet li jinvolvu sustanzi 
perikolużi, kif definit fl-Anness I;

Or. en

Emenda 45
Alajos Mészáros

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Għandha ssir valutazzjoni tal-impatt 
qabel kull estensjoni tal-ambitu ta' din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 46
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. 'stabbiliment ġdid' tfisser stabbiliment li 
beda jiffunzjona wara l-31 ta' Mejju 2015;

Or. en

Emenda 47
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. 'stabbiliment ġdid' tfisser stabbiliment li 
għad irid jibda jiffunzjona;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-riferiment għal "stabbiliment li għadu kif inbeda" huwa vag ħafna u hemm ir-riskju li 
jagħti lok għal interpretazzjonijiet differenti.

Emenda 48
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. ‘stallazzjoni’ tfisser unità teknika fi 
stabbiliment li fiha s-sustanzi perikolużi 
jiġu mmanifatturati, użati, immaniġġati jew 
maħżuna, inkluż taħt l-art, u tinkludi t-
tagħmir kollu, l-istrutturi, il-pajpijiet, il-
makkinarju, l-għodod, il-binarji żgħar 
privati, il-baċiri, il-mollijiet tal-ħatt li 
jservu lill-installazzjoni, il-mollijiet 
maħruġin ’il barra, l-imħażen jew strutturi 
simili oħra, li jibqgħu f’wiċċ l-ilma jew 
mod ieħor, li jkunu meħtieġa għat-tħaddim 
tal-istallazzjoni;

7. Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Emenda 49
Marian-Jean Marinescu
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 18 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18 a. 'distanza ta' sigurtà xierqa" tfisser 
id-distanza minima li minnha ma jista' 
jiġi osservat l-ebda effett detrimentali 
għas-saħħa tal-bniedem jew l-ambjent 
f'każ ta' inċident kbir;

Or. en

Emenda 50
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 18 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18 a. 'perimetri ta' periklu' tfisser żoni 
b'riskju ta' mewt jew ta' danni 
irriversibbli f'każ ta' inċident;

Or. fr

Emenda 51
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 18 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18 b. 'effett domino' tfisser il-possibbiltà li 
jseħħ inċident kbir fi stabbiliment 
minħabba inċident ieħor li seħħ fil-
viċinanza tiegħu, kemm fi stabbiliment 
ieħor, kemm f'sit li ma jidħolx fl-ambitu 
ta' din id-Direttiva.

Or. en
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Emenda 52
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 18 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18 b. 'perimetri ta' protezzjoni' tfisser żoni 
b'riskji sanitarji sinifikanti.

Or. fr

Emenda 53
Alajos Mészáros

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat li l-Paragrafu 1 mhuwiex intiż biex jeskludi kompletament is-sustanzi u 
t-taħlitiet mill-ambitu, iżda japplika għal dawk il-każijiet fejn is-sustanzi u t-taħlitiet, taħt 
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kundizzjonijiet speċifikati b'mod ċar, mhumiex kapaċi joħolqu periklu ta' inċident kbir, 
minħabba l-forma fiżika, il-proprjetajiet, il-klassifikazzjoni, il-konċentrazzjoni jew l-
imballaġġ ġeneriku tagħhom. Is-sustanzi u taħlitiet jistgħu jaqgħu taħt deroga biss jekk il-
kundizzjonijiet msemmija fil-Parti 3 tal-Anness I jiġu sodisfatti. Peress li tali dispożizzjoni 
tikkonċerna sitwazzjonijiet speċifiċi ħafna biss, huwa aċċettabbli li jintużaw atti ta' delega.

Emenda 54
Alajos Mészáros

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-Paragrafu 1 jippermetti derogi fil-livell tal-Unjoni għal sustanzi speċifiċi u taħt 
ċirkustanzi speċifiċi biss, l-Artikolu 4(3) jippermetti lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
tawtorizza derogi fil-livell ta' stabbilimenti individwali. Billi l-livell ta' protezzjoni ma 
għandux jonqos, qed jiġi propost li fil-każijiet kollha jinżammu tal-anqas ir-rekwiżiti ta' livell 
l-aktar baxx kif ukoll li jiġu permessi biss derogi għar-rekwiżiti ta' informazzjoni għall-
istabbilimenti tal-livelli ogħla.

Emenda 55
Alajos Mészáros
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 56
Alajos Mészáros

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji li jinsabu fl-Anness VII jiddefinixxu l-ambitu tad-derogi previsti fl-Artikolu 4(1) u 
(3);  Dawn jiffurmaw parti essenzjali minn din id-Direttiva. Għalhekk ma għandhomx jiġu 
stabbiliti b'atti ta' delega. Mhuwiex aċċettabbli li l-Anness jitħalla kompletament vojt matul il-
proċedura leġiżlattiva. L-emenda proposta tinkludi l-kriterji eżistenti, li jinsabu fid-Deċiżjoni 
tal-Kummissjoni 98/433/KE tas-26 ta' Ġunju 2008. Il-Kummissjoni hija mistiedena tressaq 
proposta għal kriterji ġodda, b'mod li dawn ikunu għad jistgħu jiġu inklużi fl-att bażiku.

Emenda 57
Alajos Mészáros

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 5 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-kuntrarju tal-Paragrafu 1, li jirrigwarda każijiet speċifiċi ħafna u definiti sew, iż-żieda 
ta' sustanzi fil-Parti 1 jew il-Parti 2 tista' twessa' b'mod sostanzjali l-ambitu, b'impatti 
ekonomiċi potenzjalment kbar. Peress li l-Istati Membri jistgħu jieħdu l-miżuri xierqa jekk 
iqisu li sustanza perikoluża tirrappreżenta periklu ta' inċident kbir, dawn jistgħu jaġixxu kull 
kif jekk ikun meħtieġ. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membru l-oħra. 
Madankollu, kull bidla ulterjuri tal-ambitu għall-Unjoni kollha għandha ssir permezz tal-
proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 58
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
operatur jibgħat lill-awtorità kompetenti 
notifika li jkollha d-dettalji li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
operatur jibgħat lill-awtorità kompetenti u 
lill-awtoritajiet lokali notifika li jkollha d-
dettalji li ġejjin:

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti, fl-interess taċ-ċittadini, li l-operaturi jżommu l-awtoritajiet lokali informati 
u jikkollaboraw magħhom.
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Emenda 59
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a a) l-isem, l-isem kummerċjali u l-
indirizz tal-impriżi subkuntrattati;

Or. it

Emenda 60
Jean-Pierre Audy

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g a) il-kapaċità tal-operatur, issostanzjata 
mit-tmexxija tal-istabbiliment, li jaffronta
l-konsegwenzi ta' inċident li jinvolvi 
sustanzi perikolużi.

Or. fr

Emenda 61
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. In-notifika għandha tinbagħat lill-
awtorità kompetenti f’dawn il-perjodi ta’ 
żmien li ġejjin:

2. In-notifika għandha tinbagħat lill-
awtorità kompetenti u lill-awtoritajiet 
lokali f’dawn il-perjodi ta’ żmien li ġejjin:

Or. ro
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti, fl-interess taċ-ċittadini, li l-operaturi jżommu l-awtoritajiet lokali informati 
u jikkollaboraw magħhom.

Emenda 62
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) għal stabbilimenti ġodda, tal-anqas sitt 
xhur qabel il-bidu tal-kostruzzjoni jew l-
operat;

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Din saret sabiex jiġi kkjarifikat l-att leġiżlattiv.

Emenda 63
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-operatur għandu jinforma 
immedjatament lill-awtorità kompetenti 
dwar il-każijiet li ġejjin:

4. L-operatur għandu jinforma 
immedjatament lill-awtorità kompetenti u 
l-awtoritajiet lokali dwar il-każijiet li 
ġejjin:

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti, fl-interess taċ-ċittadini, li l-operaturi jżommu l-awtoritajiet lokali informati 
u jikkollaboraw magħhom.
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Emenda 64
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 4, 
l-operatur għandu jirrevedi regolarment u, 
fejn ikun meħtieġ, jaġġorna n-notifika, tal-
anqas kull ħames snin. L-operatur għandu 
jibgħat in-notifika aġġornata lill-awtorità 
kompetenti mingħajr dewmien.

5. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 4, 
l-operatur għandu jirrevedi regolarment in-
notifika u, fejn ikun meħtieġ, jaġġornaha, 
tal-anqas kull ħames snin. L-operatur 
għandu jibgħat in-notifika aġġornata lill-
awtorità kompetenti u l-awtoritajiet lokali 
mingħajr dewmien.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti, fl-interess taċ-ċittadini, li l-operaturi jżommu l-awtoritajiet lokali informati 
u jikkollaboraw magħhom.

Emenda 65
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-termini "kultura ta' sikurezza" ma jirreferux għal rekwiżiti operattivi.

Emenda 66
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-MAPP għandha tintbagħat lill-
awtorità kompetenti fil-perjodi ta’ żmien li 
ġejjin:

2. L-MAPP għandha tinbagħat lill-awtorità 
kompetenti u lill-awtoritajiet lokali fil-
perjodi ta’ żmien li ġejjin:

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti, fl-interess taċ-ċittadini, li l-operaturi jżommu l-awtoritajiet lokali informati 
u jikkollaboraw magħhom.

Emenda 67
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) għal stabbilimenti ġodda, tal-anqas sitt 
xhur qabel il-bidu tal-kostruzzjoni jew l-
operat;

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Din saret sabiex jiġi kkjarifikat l-att leġiżlattiv.
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Emenda 68
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtorità kompetenti, li tuża l-informazzjoni 
li tkun irċeviet mingħand l-operaturi skont 
l-Artikoli 6 u 9 jew permezz ta’ 
spezzjonijiet skont l-Artikolu 19, 
tidentifika l-istabbilimenti kollha tal-livelli 
aktar baxxi u tal-livelli ogħla ta’ 
stabbilimenti, fejn il-probabbiltà u l-
possibbiltà jew il-konsegwenzi ta’ inċidenti 
kbar jistgħu jiżdiedu minħabba l-post u l-
viċinanzi ta’ stabbilimenti bħal dawn, kif 
ukoll l-inventarji tas-sustanzi perikolużi 
tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtorità kompetenti, li tuża l-informazzjoni 
li tkun irċeviet mingħand l-operaturi skont 
l-Artikoli 6 u 9 jew permezz ta’ 
spezzjonijiet skont l-Artikolu 19, 
tidentifika l-istabbilimenti kollha tal-livelli 
aktar baxxi u tal-livelli ogħla jew gruppi ta' 
stabbilimenti, fejn il-probabbiltà u l-
possibbiltà jew il-konsegwenzi ta’ inċidenti 
kbar jistgħu jiżdiedu minħabba l-post, ir-
riskji inerenti mas-sitwazzjoni ġeografika
u l-viċinanzi ta’ stabbilimenti bħal dawn, 
kif ukoll l-inventarji tas-sustanzi perikolużi 
tagħhom.

Or. it

Emenda 69
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-awtorità kompetenti tqis l-effett 
domino waqt it-tfassil ta' pjanijiet ta’ 
emerġenza esterni

Or. en

Emenda 70
Michèle Rivasi
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Proposta għal direttiva
Artikolo 9 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c a) juri kif il-perimetri ta' perikolu u ta' 
protezzjoni, li għandhom jiġu deskritti fis-
sit tal-istabbiliment, ġew stabbiliti fuq il-
bażi ta' xenarji differenti ta' inċidenti 
kbar identifikati; 

Or. fr

Emenda 71
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rapport dwar is-sikurezza għandu 
jintbagħat lill-awtorità kompetenti fil-limiti 
ta’ żmien li ġejjin:

3. Ir-rapport dwar is-sikurezza għandu 
jintbagħat lill-awtorità kompetenti u lill-
awtoritajiet lokali fil-limiti ta’ żmien li 
ġejjin:

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti, fl-interess taċ-ċittadini, li l-operaturi jżommu l-awtoritajiet lokali informati 
u jikkollaboraw magħhom.

Emenda 72
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport aġġornat dwar is-sikurezza 
għandu jintbagħat lill-awtorità kompetenti 
mingħajr dewmien.

Ir-rapport aġġornat dwar is-sikurezza 
għandu jintbagħat lill-awtorità kompetenti 
u lill-awtoritajiet lokali mingħajr 
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dewmien.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti, fl-interess taċ-ċittadini, li l-operaturi jżommu l-awtoritajiet lokali informati 
u jikkollaboraw magħhom.

Emenda 73
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-awtoritajiet maħtura għal dak il-għan 
mill-Istat Membru jfasslu pjan estern ta’ 
emerġenza għall-miżuri li jridu jittieħdu 
barra l-istabbiliment fi żmien sena minn 
mindu dawn ikunu rċevew l-informazzjoni 
mill-operatur skont il-punt (b).

c) l-awtoritajiet maħtura għal dak il-għan 
mill-Istat Membru jfasslu pjan estern ta’ 
emerġenza għall-miżuri li jridu jittieħdu 
barra l-istabbiliment fi żmien sentejn minn 
mindu dawn ikunu rċevew l-informazzjoni 
mill-operatur skont il-punt (b).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-iskadenza ta’ sena mhijiex fattibbli minħabba n-natura tax-xogħol meħtieġ minħabba l-
perjodu ta’ żmien tal-proċedura li ma jistax jitqassar (xahrejn għall-konsultazzjoni pubblika, 
notifika, approvazzjoni...). Il-perjodu ta’ żmien għall-proċedura amministrattiva u għal dik 
ta’ konsultazzjoni waħedhom jieħdu aktar minn 6 xhur. 

Emenda 74
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c a) li jikkomunikaw l-informazzjoni 
rilevanti lill-impriżi subkuntrattati tas-sit;
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Or. it

Emenda 75
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-
awtoritajiet kompetenti, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-pjanijiet interni ta’ 
emerġenza previsti f’din id-Direttiva 
jitfasslu f’konsultazzjoni mal-persunal li 
jaħdem ġewwa l-istabbiliment, inkluż il-
persunal rilevanti li jkun subkuntrattat għal 
perjodu twil, u li l-pubbliku jiġi kkonsultat
dwar il-pjanijiet esterni ta’ emerġenza meta 
dawn jiġu stabbiliti jew aġġornati. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
konsultazzjoni mal-pubbliku ssir skont l-
Artikolu 14.

4. Mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-
awtoritajiet kompetenti, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-pjanijiet interni ta’ 
emerġenza previsti f’din id-Direttiva 
jitfasslu f’konsultazzjoni mal-persunal li 
jaħdem ġewwa l-istabbiliment, inkluż il-
persunal rilevanti li jkun subkuntrattat għal 
perjodu twil, u li l-entitajiet lokali tat-
territorju li fih l-impriża hija stabbilita u 
l-pubbliku jiġu kkonsultati dwar il-
pjanijiet esterni ta’ emerġenza meta dawn 
jiġu stabbiliti jew aġġornati. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
konsultazzjoni mal-pubbliku ssir skont l-
Artikolu 14.

Or. it

Emenda 76
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
pjanijiet esterni ta’ emerġenza u interna
jiġu analizzati, ittestjati u, fejn ikun 
meħtieġ, riveduti u aġġornati mill-
operaturi u mill-awtoritajiet maħtura 
rispettivament f’intervalli xierqa ta’ mhux 
aktar minn tliet snin. L-analiżi għandha 
tikkunsidra t-tibdiliet li jseħħu fl-
istabbilimenti konċernati jew fis-servizzi 

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
pjanijiet esterni u interni ta’ emerġenza 
jiġu rieżaminati, ittestjati f’intervalli xierqa 
ta’ mhux aktar minn tliet snin. Jekk ikun 
meħtieġ, dawn il-pjanijiet għandhom jiġu 
riveduti u aġġornati rispettivament mill-
operaturi u mill-awtoritajiet maħtura.
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tal-emerġenza konċernati, l-għarfien 
tekniku ġdid, u l-għarfien dwar ir-
reazzjoni għal inċidenti kbar.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni preżenti timplika li aġġornament u reviżjoni jistgħu jkunu neċessarji kull tliet 
snin meta fil-fatt huma l-konklużjonijiet tar-rieżami u tal-eżerċizzju li għandhom jippermettu 
tali deċiżjoni.

Emenda 77
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
pjanijiet esterni ta’ emerġenza u interna
jiġu analizzati, ittestjati u, fejn ikun 
meħtieġ, riveduti u aġġornati mill-operaturi 
u mill-awtoritajiet maħtura rispettivament 
f’intervalli xierqa ta’ mhux aktar minn 
tliet snin. L-analiżi għandha tikkunsidra t-
tibdiliet li jseħħu fl-istabbilimenti 
konċernati jew fis-servizzi tal-emerġenza 
konċernati, l-għarfien tekniku ġdid, u l-
għarfien dwar ir-reazzjoni għal inċidenti 
kbar.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
pjanijiet esterni u interni ta’ emerġenza 
jiġu ittestjati permezz ta' eżerċizzju ta' 
simulazzjoni ta' daqs reali mwettaq tal-
anqas darba kull tliet snin. Wara l-
valutazzjoni tat-test, il-pjanijiet esterni u 
interni ta’ emerġenza għandhom jiġu, fejn 
ikun meħtieġ, riveduti u aġġornati mill-
operaturi u mill-awtoritajiet maħtura 
rispettivament. Dan ir-rieżami għandu 
jikkunsidra t-tibdiliet li jseħħu fl-
istabbilimenti konċernati jew fis-servizzi 
tal-emerġenza konċernati, l-għarfien 
tekniku ġdid, u l-għarfien dwar ir-reazzjoni 
għal inċidenti kbar.

Or. fr

Emenda 78
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
politiki tagħhom dwar l-użu tal-art jew 
politiki rilevanti oħra kif ukoll il-proċeduri 
sabiex jiġu implimentati dawk il-politiki 
jikkunsidraw il-ħtieġa, fuq medda ta’ 
żmien twil:

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
politiki tagħhom dwar l-użu tal-art jew 
politiki rilevanti oħra kif ukoll il-proċeduri 
sabiex jiġu implimentati dawk il-politiki 
jikkunsidraw il-ħtieġa, fuq medda ta’ 
żmien qasir u twil:

Or. fr

Emenda 79
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) li jinżammu distanzi ta’ sikurezza xierqa 
bejn l-istabbilimenti koperti b’din id-
Direttiva u żoni residenzjali, bini u żoni 
pubbliċi, rotot ewlenin tat-trasport safejn 
ikun possibbli, u żoni ta’ mistrieħ;

a) li jinżammu distanzi ta’ sikurezza xierqa 
bejn l-istabbilimenti koperti b’din id-
Direttiva u żoni residenzjali, bini u żoni 
pubbliċi, rotot ewlenin tat-trasport u żoni 
ta’ mistrieħ;

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti, sabiex jinżamm il-livell ta' sikurezza, li ż-żamma ta' distanzi ta’ sikurezza 
xierqa bejn, minn naħa, l-istabbilimenti koperti b’din id-Direttiva u, min-naħa l-oħra, iż- żoni 
residenzjali, il-bini u ż-żoni pubbliċi, ir-rotot ewlenin tat-trasport u ż-żoni ta’ mistrieħ issir 
obbligatorja.

Emenda 80
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) li jipproteġu żoni ta’ sensittività jew 
interess naturali partikolari qrib l-

b) li jipproteġu żoni ta’ sensittività jew 
interess naturali partikolari qrib l-
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istabbilimenti koperti b’din id-Direttiva, 
permezz ta’ distanzi ta’ sikurezza xierqa 
jew miżuri xierqa oħra fejn ikun meħtieġ;

istabbilimenti koperti b’din id-Direttiva, 
permezz ta’ distanzi ta’ sikurezza xierqa 
jew miżuri xierqa oħra;

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir obbligatorja l-protezzjoni ta' żoni ta’ sensittività jew interess naturali 
partikolari qrib l-istabbilimenti koperti b’din id-Direttiva, permezz ta’ distanzi ta’ sikurezza 
xierqa jew miżuri xierqa oħra.

Emenda 81
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti kollha u l-
awtoritajiet tal-ippjanar li jkunu 
responsabbli għad-deċiżjonijiet f’din iż-
żona jistabbilixxu proċeduri ta’ 
konsultazzjoni xierqa biex jiffaċilitaw l-
implimentazzjoni tal-politiki stabbiliti fil-
paragrafu 1. Il-proċeduri għandhom ikunu 
mfassla biex jiżguraw li l-operaturi 
jipprovdu informazzjoni suffiċjenti dwar 
ir-riskji li jkunu ġejjin mill-istabbiliment u 
li l-parir tekniku dwar dawk ir-riskji jkun 
disponibbli, fuq bażi ta’ każ b’każ jew fuq 
bażi ġenerika, meta jittieħdu d-
deċiżjonijiet.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet tal-
ippjanar kollha li jkunu responsabbli għad-
deċiżjonijiet f’dan il-qasam jistabbilixxu 
proċeduri ta’ konsultazzjoni xierqa, 
permezz ta' analiżi ta' impatt li d-
dokumenti tal-esperti tagħha jkunu 
disponibbli għall-konsultazzjoni mal-
pubbliku biex jiffaċilitaw l-
implimentazzjoni tal-politiki stabbiliti 
skont il-paragrafu 1. Il-proċeduri 
għandhom ikunu mfassla biex jiżguraw li l-
operaturi jipprovdu informazzjoni 
suffiċjenti dwar ir-riskji li jkunu ġejjin 
mill-istabbiliment u li l-parir tekniku dwar 
dawk ir-riskji jkun disponibbli, fuq bażi ta’ 
studji ta' każijiet speċifiċi u ta' kriterji 
ġenerali, meta jittieħdu d-deċiżjonijiet.

Or. fr

Emenda 82
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
operaturi tal-istabbilimenti tal-livelli aktar 
baxxi jipprovdu, fuq talba tal-awtorità 
kompetenti, informazzjoni suffiċjenti dwar 
ir-riskji li jkunu ġejjin mill-istabbiliment li 
tkun meħtieġa għall-ippjanar tal-użu tal-art.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
operaturi tal-istabbilimenti tal-livelli aktar 
baxxi jipprovdu, fuq talba tal-awtorità 
kompetenti jew l-awtoritajiet lokali, 
informazzjoni suffiċjenti dwar ir-riskji 
konnessi mal-istabbiliment li tkun 
meħtieġa għall-ippjanar tal-użu tal-art.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti, fl-interess taċ-ċittadini, li l-operaturi jżommu l-awtoritajiet lokali informati 
u jikkollaboraw magħhom.

Emenda 83
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-analiżi ta' impatt prevista fil-paragrafu 
3 jkun fiha l-valutazzjoni ta' xenarji 
differenti li tqis ir-riskji determinati minn 
effetti ta' pressjoni żejda, u/jew effetti 
tossiċi u/jew effetti termali, u tirriżulta 
f'immappjar li jidentifika ż-żoni ta' 
perikolu ġewwa u barra s-sit.  L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jistabbilixxu, fuq il-bażi ta' dan l-
immappjar, perimetri ta' protezzjoni barra 
s-sit li għandhom jitqiesu waqt l-ippjanar 
tal-użu tal-art; l-operaturi għandhom 
jistabbilixxu, fuq il-bażi ta' dan l-
immappjar, il-perimetri ta' perikolu 
ġewwa s-sit.
L-ebda bini aċċessibbli għall-pubbliku u l-
ebda dar ma jistgħu jiġu awtorizzati fil-
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perimetru ta' protezzjoni b'riskji sanitarji 
sinifikanti.

Or. fr

Emenda 84
Alajos Mészáros

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 85
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-operaturi jorganizzaw darba fis-sena, 
fil-kuntest ta' politika ta' trasparenza u ta' 
konsultazzjoni, sessjoni ta' skambju ta' 
informazzjoni u ta' għarfien fuq il-
kwistjonijiet tal-ġestjoni tas-sit fi ħdan 
kumitat lokali ta' informazzjoni kostitwita 
minn 5 kulleġġi: l-amministrazzjoni 
lokali, l-eletti lokali, ir-rappreżentanti tal-
persunal, l-assoċjazzjonijiet taċ-ċittadini u 
r-rappreżentanti ta' dawk li jgħixu fiż-
żona u tal-operatur; fil-każ ta' diversi 
stallazzjonijiet li jinsabu fl-istess żona 
ġeografika, dan il-kumitat lokali ta' 
informazzjoni jista' jiġbor flimkien l-
operaturi differenti tal-imsemmija 
stallazzjonijiet.

Or. fr

Emenda 86
Alajos Mészáros

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-talbiet għall-aċċess għall-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 
2(a), (b) u (c) għandhom jiġu ttrattati
skont l-Artikoli 3 u 5 tad-Direttiva
2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill14.

3. L-aċċess għall-informazzjoni msemmija
fil-paragrafi 1 u 2 għandu jiġi ġestit skont
id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 
2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif 
ambjentali u li tħassar id-Diretiva tal-
Kunsill 90/313/KEE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-informazzjoni msemmija fil-punt 1 tal-paragrafu 2 għandha tkun ikkomunikata 
mingħajr talba speċifika, mhuwiex korrett li tintuża l-frażi "talbiet għall-aċċess" f'dan il-
paragrafu. Barra minn hekk, il-paragrafi 1 u 2 fl-intier tagħhom għandhom ikunu konformi 
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mad-Direttiva 2003/4/KE fl-intier tagħha.

Emenda 87
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) jinforma lill-awtoritajiet kompetenti; a) jinforma lill-awtoritajiet kompetenti u l-
awtoritajiet lokali;

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti, fl-interess taċ-ċittadini, li l-operaturi jżommu l-awtoritajiet lokali informati 
u jikkollaboraw magħhom.

Emenda 88
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Artikolo 15 – paragrafu 1 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b a) jistabbilixxi mill-ġdid, fil-każ li jseħħ 
dannu għall-ambjent u kull fejn dan ikun 
possibbli, is-sitwazzjoni ambjentali 
oriġinali u jikkumpensa b'mod xieraq il-
popolazzjoni affettwata, hekk kif stabbilit 
fid-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta'April 
2004 dwar ir-responsabbiltà ambjentali 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-prevenzjoni 
u r-rimedju għal danni ambjentali1;

_______________

1 ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti: 
Kapitolu 15, Vol. 8, p. 357.

Or. it
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Emenda 89
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) il-parteċipazzjoni tal-operatur fl-iskema 
ta’ ekoġestjoni u awditjar tal-Unjoni 
(EMAS), skont ir-Regolament (KE) Nru 
1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill.

c) il-parteċipazzjoni tal-operatur fl-iskema 
għall-immaniġġjar tal-ambjent u verifika
tal-Unjoni (EMAS), skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill jew skema għall-
immaniġġjar tal-ambjent ekwivalenti 
rikonoxxuta.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli wkoll li jintużaw skemi għall-immaniġġjar tal-ambjent rikonoxxuti, 
barra mill-EMAS, pereżempju tat-tip ISO, ta' spiss użati mill-impriżi ta' livell internazzjonali. 
Din it-talba hija konformi mad-dispożizzjonijiet tal-punt a) tal-Anness III ta' din il-proposta 
għal direttiva.

Emenda 90
Alajos Mészáros

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

______________
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1 ĠU L 334, 17.12.2010, p. 17.

Or. en

Emenda 91
Alajos Mészáros

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-aċċess għall-informazzjoni taħt din id-
Direttiva jista' jiġi ristrett meta l-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4(2) 
tad-Direttiva 2003/4/KE jkunu ssodisfati.

Or. en

Emenda 92
Edit Herczog

Proposta għal direttiva
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4, 
sabiex jiġu adattati l-Annessi I sa VII 
għall-progress tekniku, il-Kummissjoni 
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 tadotta atti ta' delega skont l-
Artikolu 24. Fis-sitt xhur mill-adozzjoni 
ta' att li jadatta r-Regolament (KE) 
Nru 1272/2008 għall-progress tekniku, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta jekk l-
Anness I jeħtiġlux jiġi adattat fid-dawl 
tal-perikolu potenzjali ta' inċident kbir li 
jista' jkollha sustanza u tal-kriterji ta' 
applikazzjoni tal-Artikolu 4.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-adattament tal-ambitu tad-Direttiva Seveso għal dak tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 
(CLP) u l-aġġustamenti tiegħu għandhom isiru proċess kontinwu, minħabba li, min-natura 
tiegħu stess, ir-Regolament CLP jikkostitwixxi proċess dinamiku.

Emenda 93
Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4, 
sabiex jiġu adattati l-Annessi I sa VII 
għall-progress tekniku, il-Kummissjoni 
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 tadotta atti ta' delega skont l-
Artikolu 24. Fis-sitt xhur mill-adozzjoni 
ta' att li jadatta r-Regolament (KE) 
Nru 1272/2008 għall-progress tekniku, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta jekk l-
Anness I jeħtiġlux jiġi adattat fid-dawl 
tal-perikolu potenzjali ta' inċident kbir li 
jista' jkollha sustanza u tal-kriterji ta' 
applikazzjoni tal-Artikolu 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-adattament tal-ambitu tad-Direttiva Seveso għal dak tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 
(CLP) u l-aġġustamenti tiegħu għandhom isiru proċess kontinwu, minħabba li, min-natura 
tiegħu stess, ir-Regolament CLP jikkostitwixxi proċess dinamiku.

Emenda 94
Alajos Mészáros

Proposta għal direttiva
Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4, 
sabiex jiġu adattati l-Annessi I sa VII

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

l-Annessi II sa VI għall-progress tekniku u 
xjentifiku, il-Kummissjoni għandha tadotta 
atti ta' delega skont l-Artikolu 24.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 95
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fis-sitt xhur mill-adozzjoni ta' att li 
jadatta r-Regolament (KE) Nru 1272/2008 
għall-progress tekniku, il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta, b’konsultazzjoni mal-
Kunsill, jekk l-Anness I jeħtiġlux jiġi 
adattat fid-dawl tal-perikolu potenzjali ta' 
inċident kbir li jista' jkollha sustanza u 
tal-kriterji ta' applikazzjoni tal-Artikolu 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-adattament tal-ambitu tad-Direttiva Seveso għal dak tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 
(CLP) u l-aġġustamenti tiegħu għandhom isiru proċess kontinwu, minħabba li, min-natura 
tiegħu stess, ir-Regolament CLP jikkostitwixxi proċess dinamiku.

Emenda 96
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Anness I – Parti 1 – Taqsima P – ringiela 1
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Test propost mill-Kummissjoni

P1a SPLUSSIVI (ara n-nota 8)
- Splussivi mhux stabbli jew 
- Splussivi, Diviżjoni 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 jew 1.6, jew
- Sustanzi jew taħlitiet li jkollhom proprjetajiet esplżivi skont 

il-metodu A.14 tar-Regolament (KE) Nru 440/2008 (ara n-
nota 9) u li ma jappartjenux għall-klassijiet ta’ periklu
Perossidi organiċi jew Sustanzi u taħlitiet awtoreattivi

10 50

Emenda

P1a SPLUSSIVI
-Splussivi mhux stabbli jew
- Splussivi, Diviżjoni 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 jew 1.6, jew
- Għas-sustanzi u t-taħlitiet li mhumiex ikklassifikati fil-klassi 1 

skont ir-rakkomandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-
trasport ta' merkanzija perikoluża kontenuti fil-Manwal ta’ 
Testijiet u Kriterji tal-Nazzjonijiet Uniti: sustanzi jew taħlitiet 
li jkollhom proprjetajiet splussivi skont il-metodu A.14 tar-
Regolament (KE) Nru 440/2008 (ara n-nota 9) u li ma 
jappartjenux għall-klassijiet ta' perikli ossidanti, perossidi
organiċi jew sustanzi u taħlitiet awtoreattivi

10 50

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-kategorija tinkludi l-prodotti kklassifikati bħala splussivi skont ir-Regolament CLP iżda 
wkoll is-sustanzi u t-taħlitiet i jkollhom proprjetajiet splussivi skont il-metodu A.14 tar-
Regolament (KE) Nru 440/2008. Għall-koerenza u ċ-ċarezza, ikun aħjar jekk wieħed jillimita
ruħu għall-kriterji ta’ klassifikazzjoni skont is-CLP għall-isplussivi, l-istess bħalma jiġri 
għall-kategoriji l-oħra, u li ma jiġux ikkunsidrati metodi oħrajn ta’ klassifikazzjoni.  

Emenda 97
Gaston Franco, Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Anness I – Parti 1 – Taqsima E – ringieli 1 u 2
Test propost mill-Kummissjoni

Taqsima ‘E’ – PERIKLI AMBJENTALI
E1 Perikoluża għall-Ambjent Akkwatiku fil-Kategorija
Akuta 1 jew Kronika 1 100 200

E2 Perikoluża għall-Ambjent Akkwatiku fil-Kategorija
Kronika 2 200 500
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Emenda

Taqsima ‘E’ – PERIKLI AMBJENTALI
Perikoluża għall-Ambjent Akkwatiku fil-Kategorija
Akuta 1 jew Kronika 1 (sustanzi b’M ≥ 10) 100 200

E2 Perikoluża għall-Ambjent Akkwatiku fil-Kategorija
Akuta 1 jew Kronika 1 (sustanzi b’M ≥ 10 u taħlita) 500 1000

E3 Perikoluża għall-Ambjent Akkwatiku fil-Kategorija
Kronika 2 1000 2500

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-bidliet fil-klassifikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (CLP) mhumiex riflessi 
b’mod adegwat fil-proposta fir-rigward tal-perikli għall-ambjent. Konsegwentement, aktar 
stabbilimenti se jaqgħu b’mod artifiċjali fl-ambitu tad-Direttiva Seveso għalkemm ma 
jippreżentaw ebda riskju ġdid ta’ inċidenti kbar. Ċerti bidliet fil-limiti minimi għall-perikoli 
għall-ambjent ma ġewx adattati għall-bidliet tar-regoli ta’ klassifikazzjoni, b’mod partikolari 
t-tieni Adattament għall-Progress Tekniku (ATP) tar-Regolament CLP.

Emenda 98
Gaston Franco, Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Anness I – parti 2 – ringiela 37 a (ġdida)
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Ipoklorit tas-sodju, soluzzjoni …% Cl 
active 7681-52-9 200 500

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-bidliet fil-klassifikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 mhumiex riflessi b’mod 
adegwat fil-proposta tal-Kummissjoni għat-taħlitiet li fihom l-ipoklorit tas-sodju. Il-limitu ta’ 
konċentrazzjoni ta’ din is-sustanza għat-tossiċità akkwatika akuta nbidel meta r-Regolament 
CLP ġie adottat, fatt li ħalla impatt fuq il-klassifikazzjoni tat-taħlitiet, mingħajr ma żied ir-
riskju ta’ inċidenti kbar. Aktar minn 200 stabbiliment, maħżen u SME għalhekk jistgħu jaqgħu 
taħt id-Direttiva Seveso, bi spiża ta’ bejn EUR 3 u 4 miljun għall-awtoritajiet u l-industrija. 
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Emenda 99
Gaston Franco, Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Anness I – parti 2 – ringiela 37 b (ġdida)
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Żjut essenzjali u sustanzi simili (Nota 
19a): 1000 5000

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-bidliet fil-klassifikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 mhumiex riflessi b’mod 
adegwat fil-proposta tal-Kummissjoni għat-taħlitiet li fihom l-ipoklorit tas-sodju. Il-limitu ta’ 
konċentrazzjoni ta’ din is-sustanza għat-tossiċità akkwatika akuta nbidel meta r-Regolament 
CLP ġie adottat, fatt li ħalla impatt fuq il-klassifikazzjoni tat-taħlitiet, mingħajr ma żied ir-
riskju ta’ inċidenti kbar. Aktar minn 200 stabbiliment, maħżen u SME għalhekk jistgħu jaqgħu 
taħt id-Direttiva Seveso, bi spiża ta’ bejn EUR 3 u 4 miljun għall-awtoritajiet u l-industrija. 

Emenda 100
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Anness I – Noti għall-Anness I – punt 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Waqt id-determinazzjoni tal-limiti 
minimi, ma għandhomx jittieħdu 
inkunsiderazzjoni t-taħlitiet ikklassifikati 
bħala perikli ambjentali fit-taqsimiet E1 u 
E2, tal-Parti 2, jekk ikunu ppakkjati fi 
kwantitajiet limitati (l-imballaġġ intern sa 
5 litri/kg u l-imballaġġ kombinat sa 
30 kg).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bħal fil-każ tat-trasport, l-mballaġġ jikkostitwixxi mod ta' kif jitnaqqas ir-riskju ta' rilaxx 
aċċidentali tal-prodott fl-ambjent.  Din l-emenda tqiegħed din id-Direttiva f'konformità mar-
regoli diġà stabbiliti fil-Ftehim Ewropew dwar it-trasport internazzjonali ta' oġġetti 
perikolużi bit-triq (ADR 2011).

Emenda 101
Gaston Franco, Amalia Sartori

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19 a. Żjut essenzjali u sustanzi simili 
(1000/5000)
Din tapplika għal żjut essenzjali u 
sustanzi simili kif definiti mill-istandard 
ISO 9235, bl-eċċezzjoni ta' dawk fil-
kategorija ta' tossiċità akuta 1, kull xorta 
ta' esponiment, kategorija 2, kull xorta ta' 
esponiment, kategorija 3, esponiment 
mill-ġilda u mill-inalazzjoni (ara n-
Nota 7), u tossiċità speċifika għal ċerti 
organi fil-mira (STOT) - esponiment 
uniku, kategorija 1.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din tapplika għal żjut essenzjali u sustanzi simili kif definiti mill-istandard ISO 9235, bl-
eċċezzjoni ta' dawk fil-kategorija ta' tossiċità akuta 1, kull xorta ta' esponiment, kategorija 2, 
kull xorta ta' esponiment, kategorija 3, esponiment mill-ġilda u mill-inalazzjoni (ara n-
Nota 7), u tossiċità speċifika għal ċerti organi fil-mira (STOT) – esponiment uniku, 
kategorija 1.

Emenda 102
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Anness II – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) deskrizzjoni tal-post u l-ambjent tiegħu 
inklużi l-lokazzjoni ġeografika, il-
kundizzjonijiet meteoroloġiċi, ġeoloġiċi, 
idrografiċi u, jekk ikun meħtieġ, l-istorja 
tal-post;

a) deskrizzjoni tal-post, valutazzjoni 
adegwata tar-riskji naturali li dan għandu
u l-ambjent tiegħu inklużi l-lokazzjoni 
ġeografika, il-kundizzjonijiet 
meteoroloġiċi, ġeoloġiċi, idrografiċi u, jekk 
ikun meħtieġ, l-istorja tal-post;

Or. it

Emenda 103
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Anness II – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) deskrizzjoni taż-żoni fejn inċident kbir 
jista’ jseħħ.

d) deskrizzjoni taż-żoni fejn inċident kbir 
jista’ jseħħ u delimitazzjoni tal-perimetri 
ta' perikolu u ta' protezzjoni

Or. fr

Emenda 104
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Anness II – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) deskrizzjoni tal-attivitajiet ewlenin u l-
prodotti tal-partijiet tal-istabbiliment li 
huma importanti mill-perspettiva ta’ 
sikurezza, is-sorsi ta’ riskji ta’ inċidenti 
kbar u l-kundizzjonijiet li taħthom jista’ 
jseħħ inċident kbir bħal dan, flimkien ma’ 
deskrizzjoni tal-miżuri preventivi proposti;

a) deskrizzjoni tal-attivitajiet ewlenin u l-
prodotti tal-partijiet tal-istabbiliment, 
identifikazzjoni tal-impriżi subkuntrattati,
li huma importanti mill-perspettiva ta’ 
sikurezza, is-sorsi ta’ riskji ta’ inċidenti 
kbar u l-kundizzjonijiet li taħthom jista’ 
jseħħ inċident kbir bħal dan, flimkien ma’ 
deskrizzjoni tal-miżuri preventivi proposti;

Or. it
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Emenda 105
Jean-Pierre Audy

Proposta għal direttiva
Anness II – paragrafu 5 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d a) deskrizzjoni tal-valutazzjoni tal-
konsegwenzi finanzjarji ta' inċident li 
jinvolvi sustanzi perikolużi u miżuri 
meħuda biex dawn jiġu affrontati, b'mod 
partikolari b'kuntratt ta' assigurazzjoni 
speċifiku u/jew permezz ta' livell ta' 
kapital xieraq. 

Or. fr

Emenda 106
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Anness III – punt b – subpunt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

v) il-kontroll tar-riskji marbuta mad-
deterjorament tat-tagħmir: inventarju tat-
tagħmir tal-istabbiliment; deskrizzjoni tal-
istat inizjali tat-tagħmir fl-1 ta’ Ġunju 
2015 jew dakinhar li jibdew jintużaw jekk 
il-ġurnata tkun wara d-data msemmija; il-
preżentazzjoni ta’ strateġija stabbilita 
għall-kontroll tal-istat tat-tagħmir 
(modalitajiet, frekwenza, metodi, eċċ.) u 
għad-determinazzjoni tas-segwitu mogħti 
għal dawn il-kontrolli (metodoloġija ta’ 
analiżi tar-riżultati, kriterji biex jiġu 
stabbiliti azzjonijiet korrettivi ta’ tiswija 
jew ta’ sostituzzjonijiet, eċċ.); Dawn l-
elementi tal-istrateġija huma ġġustifikati 
permezz ta’ modi ta’ degradazzjoni 
prevedibbli; Il-preżentazzjoni ta’
metodoloġija ta’ segwitu tar-riżultati tal-
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kontroll u tas-segwitu mogħti għal dawn 
il-kontrolli; metodoloġija ta' interventi 
possibbli li jitwettqu fid-dawl ta’ dawn ir-
riżultati; 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal taqsima ġdida fis-sistemi tal-ġestjoni ta' sikurezza maħsubin għall-kultura ta' 
sikurezza tidher vaga.  Il-park industrijali Ewropew għadda ż-żmien minn fuqu u ftit li xejn 
sarulu innovazzjonijiet. Sikurezza tajba teħtieġ it-teħid ta' miżuri ta’ adattament (sorveljanza 
msaħħa, sostituzzjoni tal-aktar partijiet użati, ...) fl-operat ta' kuljum meta mqabbel mal-
prattiki użati meta l-fabbriki kienu għadhom ġodda. 

Emenda 107
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Anness IV – Parti 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) Miżuri biex jiġu limitati r-riskji għall-
persuni fis-sit inkluż kif għandu jingħata l-
allarm u x’azzjonijiet huma mistennija li 
jiġu osservati mill-persuni meta jirċievu l-
allarm.

c) Miżuri biex jiġu limitati r-riskji għall-
persuni fis-sit inkluż fil-perimetru ta' 
perikolu, kif għandu jingħata l-allarm u 
x’azzjonijiet huma mistennija li jiġu 
osservati mill-persuni meta jirċievu l-
allarm.

Or. fr

Emenda 108
Alajos Mészáros

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e a) Arranġamenti għal tħarriġ tal-
persunal fid-doveri li huma jkunu 
mistennija li jwettqu, u fejn ikun meħtieġ 
il-koordinazzjoni ta' dawn id-doveri mas-
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servizzi ta' emerġenza esterni.

Or. en

Emenda 109
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Anness V – Parti 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa indispensabbli li din id-dispożizzjoni titħassar, meta jitqiesu r-riskji għolja marbuta 
mal-pubblikazzjoni tan-nuqqasijiet iddikjarati fuq is-siti Seveso, minħabba l-użu potenzjali 
għal skopijiet terroristiċi u riskji ta’ intelliġenza ekonomika. 

Emenda 110
Alajos Mészáros

Proposta għal direttiva
Anness V – Parti 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6. il-konklużjonijiet dwar l-ispezzjonijiet li 
jkunu saru skont l-Artikolu 19 u s-sejbiet
prinċipali mill-konklużjonijiet tal-
ispezzjoni l-aktar reċenti.

Or. en
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Emenda 111
Gaston Franco

Proposta għal direttiva
Anness V – Parti 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dettalji fil-qosor dwar it-tipi ewlenin ta’ 
xenarji ta’ inċidenti kbar u t-tipi ewlenin 
ta’ avvenimenti li jista’ jkollhom sehem 
biex jikkawżaw kull wieħed minn dawn 
ix-xenarji.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għall-istess raġunijiet imsemmija fil-Parti 1 ta’ dan l-Anness, jidher li huwa indispensabbli li 
ma jiġux ippubblikati x-xenarji prinċipali tal-inċidenti kbar, aktar u aktar is-sorsi li 
jikkawżaw tali xenarji.  L-unika informazzjoni li tista’ tiġi diffuża hija s-sommarju mhux 
tekniku tal-istudju tal-periklu.

Emenda 112
Alajos Mészáros

Proposta għal direttiva
Anness VI – Parti 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sitt persuni korruti fl-istabbiliment u 
jinżammu fl-isptar mill-anqas għal 24 
siegħa;

b) tal-anqas żewġ persuni korruti fl-
istabbiliment u jinżammu fl-isptar mill-
anqas għal 24 siegħa;

Or. en

Emenda 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Proposta għal direttiva
Anness VII – paragrafu 1 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull sustanza jew kull taħlita tossika jew 
tossika ħafna għall-organiżmi akwatiċi, 
ippakkjati f’unità ta’ ħażna (kartell, eċċ.) 
li ma taqbiżx iż-0.2% ta’ tunnellaġġ, jew 
hija ekwivalenti għal dan l-ammont 
indikat fil-Kolonna 2 tal-Parti 1 tal-
Anness I (jiġifieri 400 kilogramma u 200 
kilogramma rispettivament għas-sustanzi 
u taħlitiet tossiċi/tossiċi ħafna għall-
organiżmi akkwatiċi) ma tgħoddx fil-
kwantità totali attwali jekk il-
lokalizzazzjoni tal-ħażna fl-istabbiliment 
hija tali li r-rilaxx inċidentali tal-kontenut 
ma jkunx jista’ jikkawża inċident kbir f’xi 
parti oħra tas-sit b’effett domino, u 
ladarba din il-ħażna tkun tinsab f’żona ta' 
żamma ssiġilata u miġjura.  

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-ħażna ta’ inventarju żgħir ta’ sustanza tossika għall-ambjent ma għandhiex tiġi 
kkunsidrata, meta titqies il-kwantità rilaxxata:  rilaxx ta’ sustanza tossika fl-ambjent, liema 
sustanza tkun maħżuna f’inventarju limitat, ma għandux l-istess konsegwenza fuq l-ambjent 
bħalma jkollu rilaxx f’post tal-ħażna.


