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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Id-Direttiva 96/82/KE, magħrufa bħala id-"Direttiva Seveso II", għandha bħala għan il-
prevenzjoni ta' inċidenti li jinvolvu sustanzi perikolużi, il-limitazzjoni tal-konsegwenzi ta' 
inċidenti bħal dawn għall-bniedem u għall-ambjent permezz tal-analiżi ta' riskji u l-adozzjoni 
ta' miżuri ta' prekawzjoni xierqa.

Is-sustanzi li jaqgħu taħt l-iskop tad-Direttiva jikkonċernaw b'mod partikolari l-industrija 
kimika. Din il-leġiżlazzjoni tapplika għall-istabbilimenti fejn is-sustanzi perikolużi previsti 
mid-Direttiva jkunu preżenti f'livelli ogħla mil-limiti preskritti. (Hemm madwar 10 000 
stabbiliment industrijali fl-UE).

Il-Kummissjoni ddeċidiet li tuża r-reviżjoni tad-Direttiva, meħtieġa minħabba l-adozzjoni u d-
dħul fis-seħħ fil-ġejjieni (1 ta' Ġunju 2015) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-
klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (iktar 'il quddiem ir-
"Regolament CLP") li tirreferi għalih id-Direttiva, sabiex teżamina mill-ġdid ukoll l-istruttura 
u d-dispożizzjonijiet essenzjali tad-Direttiva li għadhom qatt ma ġew emendati mill-adozzjoni 
tagħhom.

Il-bidliet l-aktar importanti jikkonċernaw il-perikli għas-saħħa. Il-kategorija preċedenti 
"Tossika ħafna" ġiet sostitwita mill-kategorija l-ġdida "Tossika Akuta 1" u l-kategorija 
preċedenti "Tossika" ġiet diviża f"Tossika Akuta 2" (mill-esponiment) u "Tossika Akuta 3" 
(mill-ġilda u min-nifs).

Diversi kategoriji ta' perikli fiżiċi aktar speċifiċi introdotti mir-Regolament CLP u li ma kinux 
jeżistu qabel qed jissostitwixxu l-kategoriji aktar ġenerali ta’ qabel li jikkorrispondu għas-
sustanzi esplożivi, ossidanti u fjammabbli. Il-Kummissjoni tipproponi, bħal fil-każ tal-
kategorija ta' periklu għall-ambjent, traspożizzjoni sempliċi mingħajr ħafna bidliet.

Fost il-proposti l-oħra ta' bidliet, hemm regoli ġodda dwar l-aċċess għall-informazzjoni 
relatata mas-sikurezza, l-aċċess għall-ġustizzja u l-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid ta’ 
deċiżjonijiet. 

Il-pożizzjoni tar-rapporteur

Il-mistoqsija li l-Parlament qed jaffaċċja hija sempliċi:
Din il-bidla hija biss superfiċjali? Jew, fid-dawl tal-inċidenti u tal-katastrofi naturali li seħħew 
mill-1996, tikkonsisti f'aktar siġurtà għall-bnedmin, l-ambjent, is-soċjetà, mingħajr ostakoli 
inutli għall-industrija? 

Osservazzjonijiet speċifiċi:

1) It-test jagħti lill-Istati Membri possibbiltajiet ta' deroga wiesgħin wisq li jistgħu jagħtu l-
opportunità li dawn jduru mal-prinċipji ta' prevenzjoni u jkun tajjeb li l-portata tiġi limitata. 

2) Il-prerograttivi mogħtija lill-impjegati għall-korpi eletti u l-organizzazzjonijiet tagħhom 
tnaqqsu sal-minimu. Tħalla spazju xieraq għall-informazzjoni u għall-konsultazzjoni tal-
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pubbliku (Artikoli 12 u 13) jew għall-NGOs, b'mod partikolari fl-Artikolu 22 li jittratta dwar 
l-aċċess għall-ġustizzja. Dan huwa importanti. Iżda, la l-korpi konġunti u lanqas l-
organizzazzjonijiet tat-trejdjunjons ma huma msemmija. Hemm biss riferiment b'mod 
inċidentali għall-persunal fl-Artikolu 11 li jittratta dwar il-pjanijiet ta' kontinġenza.

Tali "nuqqas" fir-rigward tal-impjegati għandu jiġi kkorreġut, tal-anqas għal żewġ raġunijiet: 
dawn huma l-aktar ikkonċernati u għandhom għarfien fil-"post" tal-funzjonament tal-
istallazzjonijiet potenzjalment perikolużi, li jikkostitwixxi element fundamentali ta' 
kwalunkwe politika ta' prevenzjoni effikaċi.

3) Id-Direttiva ma tagħmel l-ebda riferiment għar-riskji marbuta mal-użu tas-sottokuntrattar.  
Hemm bżonn li jiġi mfakkar il-għala splodiet il-fabbrika AZF Total ta' Toulouse? Minkejja 
dan, id-Direttiva ma tittratta bl-ebda mod il-kwistjoni tal-effikaċja ta' din ir-relazzjoni 
kummerċjali f'termini ta' prevenzjoni ta' riskji. Hija tipprevedi biss, fl-Artikolu 11-4 tagħha, 
il-konsultazzjoni tas-sottokuntratturi fit-tul fl-abbozz tal-pjanijiet ta' kontinġenza interna!

4) L-abbozz ta' test jirreferi għall-koordinament tal-awtoritajiet kompetenti, iżda x'sar, 
pereżempju, mill-minuti mfassla mill-awtoritajiet ta' kontroll fil-qasam tal-leġiżlazzjoni tax-
xogħol u li jqiegħdu inkwistjoni l-organizzazzjoni tax-xogħol jew anki s-sistema tal-ġestjoni 
tas-sigurtà?
Barra minn hekk, nirrimarkaw li l-mezzi tal-ewwel għajnuna u ta' kontrolli (umani u 
materjali) mhumiex trattati biżżejjed.

5) Ir-riskji naturali: Il-katastrofu riċenti ta' Fukushima wera sew li t-teħid inkunsiderazzjoni 
tar-riskji teknoloġiċi biss mhuwiex biżżejjed sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tal-istallazzjonijiet, 
tal-impjegati u tan-nies jekk din ma tħallix jittieħed kont tat-totalità tar-riskji naturali.

6) Fid-Direttiva SEVESO III l-ġdida għandu jsir riferiment għat-trasport ta' materjal 
perikoluż. It-trasport ta' materjal perikoluż huwa, sfortunatament, xi drabi użat sabiex 
jitnaqqqsu l-kwantità stabbilita tal-impriżi SEVESO. Dan jippermetti li jiġu rispettati r-regoli 
ta' sigurtà marbuta mal-limiti tal-ħażna.
Huwa għalhekk neċessarju li l-materjal perikoluż ittrasportat mill-faċilitajiet b'dan il-mod 
ikun inkluż fl-istokks stabbiliti u jittieħed inkunsiderazzjoni għall-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni korrispondenti. Din il-miżura se tikkontribwixxi biex ix-xerrejja jkunu konxji 
tar-responsabilitajiet tagħhom u biex tissaħħaħ is-sikurezza tat-trasport. 

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Ċerti attivitajiet industrijali għandhom 
jiġu esklużi mill-ambitu ta’ din id-Direttiva 
minħabba l-karatteristiċi speċifiċi tagħhom. 
Dawn l-attivitajiet huma soġġetti għal 
liġijiet oħra tal-Unjoni jew oħrajn 
nazzjonali li jipprovdu livell ekwivalenti 
ta’ sikurezza. Madankollu, il-Kummissjoni 
għandha tkompli tiżgura li ma jkun hemm 
l-ebda nuqqasijiet sinifikanti fil-qafas 
regolatorju eżistenti, partikolarment 
rigward riskji ġodda u oħrajn emerġenti 
minn attivitajiet oħrajn, u tieħu azzjoni 
xierqa meta jkun meħtieġ.

(8) Ċerti attivitajiet industrijali għandhom 
jiġu esklużi mill-ambitu ta’ din id-Direttiva 
minħabba l-karatteristiċi speċifiċi tagħhom. 
Dawn l-attivitajiet huma soġġetti għal 
liġijiet oħra tal-Unjoni jew oħrajn 
nazzjonali li jipprovdu livell ekwivalenti 
ta’ sikurezza. Madankollu, il-Kummissjoni 
għandha tkompli tiżgura li ma jkun hemm 
l-ebda nuqqasijiet sinifikanti fil-qafas 
regolatorju eżistenti, partikolarment 
rigward riskji ġodda u oħrajn emerġenti 
minn attivitajiet oħrajn, bħat-trasport ta' 
sostanzi perikolużi, u tieħu azzjoni xierqa 
meta jkun meħtieġ.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li t-trasport jiġi inkluż fl-ambitu tad-Direttiva sabiex ikun hemm koerenza 
bejn il-leġiżlazzjonijiet differenti.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) stabbilimenti, stallazzjonijiet jew 
faċilitajiet ta’ ħażna militari;

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Katastrofu, kemm jekk ċivili kemm jekk militari, għandu l-istess konsegwenzi. L-Istati Membri 
għandhom jikkuntattjaw lill-awtoritajiet militari sabiex jiżguraw li l-istallazzjonijiet militari 
jkunu ġestiti bl-aktar mod sikur għall-popolazzjoni u li l-livell tar-riskji ikun qed jinżamm 
baxx kemm jista' jkun.
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Emenda 3

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) it-trasport ta’ sustanzi perikolużi u l-
ħażna temporanja intermedja bit-triq, 
ferrovija, passaġġi tal-ilma interni, baħar 
jew ajru, barra l-istabbilimenti koperti 
b’din id-Direttiva, inkluż it-tagħbija u l-
ħatt kif ukoll it-trasport lejn u minn mezzi 
oħra ta’ trasport f’baċiri, mollijiet jew żoni 
fejn jinżammu l-vetturi;

c) it-trasport ta’ sustanzi perikolużi, barra l-
istabbilimenti koperti b’din id-Direttiva, 
inkluż it-tagħbija u l-ħatt kif ukoll it-
trasport lejn u minn mezzi oħra ta’ trasport 
f’baċiri, mollijiet jew żoni fejn jinżammu l-
vetturi;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni tal-ħażna għandha bilfors tiġi inkluża fl-ambitu tad-direttiva, inkella jistgħu 
jinħolqu riskji ta' użu tal-faċilitajiet ta' ħażna sabiex jitnaqqsu l-kwantitajiet ta' prodotti 
perikolużi tal-impriżi għad-detriment tas-sikurezza fil-kanali ta' komunikazzjoni bejn l-Istati 
Membri.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) il-ġarr ta’ sustanzi perikolużi f’linji ta’ 
pajpijiet, inkluż stazzjonijiet għall-
ippompjar, barra l-istabbilimenti koperti 
b’din id-Direttiva;

imħassar

Or. fr
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Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolo 2 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) l-esplorazzjoni fil-baħar u l-
isfruttament ta’ minerali, inklużi l-
idrokarburi;

imħassar

Or. fr

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn Stat Membru jikkunsidra li 
sustanza perikoluża elenkata fil-Partijiet 1 
jew 2 tal-Anness I ma tippreżentax periklu 
ta’ inċident kbir u tista’ tikkwalifika 
għall-inklużjoni fil-Parti 3 tal-Anness I 
skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, 
dan għandu javża lill-Kummissjoni.

imħassar

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
forum imsemmi fl-Artikolu 17(2) dwar 
dawn in-notifiki.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Prodott meqjus perikoluż f'pajjiż ma jistax jiġi ddikjarat mhux perikoluż f'pajjiż ieħor. Jew in-
natura ta' dan il-prodott hija meqjusa perikoluża u huwa kkunsidrat hekk fit-territorju kollu 
tal-Istati Membri, jew dan il-prodott jitqies “mhux perikoluż” fl-Istati Membri kollha.
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Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każijiet imsemmija fl-ewwel 
subparagrafu l-Istat Membru konċernat 
għandu jipprovdi lill-Kummissjoni lista tal-
istabbilimenti kkonċernati, inkluż l-
inventarju tas-sustanzi perikolużi 
konċernati. L-Istat Membru konċernat 
għandu jagħti r-raġunijiet għall-esklużjoni.

Fil-każijiet imsemmija fl-ewwel 
subparagrafu l-Istat Membru konċernat 
għandu jipprovdi lill-Kummissjoni lista tal-
istabbilimenti kkonċernati, inkluż l-
inventarju tas-sustanzi perikolużi 
konċernati u n-natura tal-kundizzjonijiet 
speċifiċi applikati. L-Istat Membru 
konċernat għandu jagħti r-raġunijiet għall-
esklużjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet applikati għandhom jiġu speċifikati b'mod ċar.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) għal stabbilimenti ġodda, perjodu 
raġonevoli ta' żmien qabel il-bidu tal-
kostruzzjoni,

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni ta' sikurezza għandha tiġi inkluża fl-ippjanar tal-istabbilimenti jew, l-aktar tard, 
qabel l-użu tagħhom.
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Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) għal stabbilimenti sussegwenti, sena
mid-data li fiha din id-Direttiva tkun 
tapplika għall-istabbiliment konċernat.

c) għal stabbilimenti sussegwenti, mid-data 
li fiha din id-Direttiva tkun tapplika għall-
istabbiliment konċernat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li jitħalla terminu ta' sena jimplika li matul din is-sena mhux se jkun hemm l-awqa 
kundizzjonijiet ta' sikurezza.  Dan huwa inaċċettabbli.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) kwalunkwe żieda sinifikanti fil-kwantità 
jew bidla sinifikanti fin-natura jew fil-
forma fiżika tas-sustanza perikoluża 
preżenti, kif indikat fin-notifika pprovduta 
mill-operatur skont il-paragrafu 1, jew 
kwanlunkwe bidla fil-proċessi li jużaw dik 
is-sustanza,

a) kwalunkwe żieda sinifikanti, jew 
kwalunkwe żieda ta' aktar minn 10%, fil-
kwantità jew bidla sinifikanti fin-natura 
jew fil-forma fiżika tas-sustanza perikoluża 
preżenti, kif indikat fin-notifika pprovduta 
mill-operatur skont il-paragrafu 1, jew 
kwanlunkwe bidla fil-proċessi li jużaw dik 
is-sustanza,

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi pprovduta ċifra speċifika sabiex tiġi ċċarata r-rieda tal-leġiżlatur. 
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Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) għal stabbilimenti ġodda, perjodu 
raġonevoli ta' żmien qabel il-bidu tal-
kostruzzjoni;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda 8.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) għal stabbilimenti sussegwenti, sena
mid-data li fiha din id-Direttiva tkun 
tapplika għall-istabbiliment konċernat.

c) għal stabbilimenti sussegwenti, mid-data 
li fiha din id-Direttiva tapplika għall-
istabbiliment konċernat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda 9.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolo 8 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b bis) jistabbilixxu entitajiet ta' 
konsultazzjoni bejn ir-rappreżentanti ta' 
min iħaddem u r-rappreżentanti tal-
ħaddiema ta' dawn impriżi, sabiex 
jiltaqgħu tal-anqas darba f'sena, kif ukoll 
entitajiet ta' konsultazzjoni bejn ir-
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rappreżentanti ta' min iħaddem u r-
rappreżentanti tal-ħaddiema ta' dawn 
impriżi, minn naħa, u r-rappreżentanti ta' 
min iħaddem u r-rappreżentanti tal-
ħaddiema tal-kumpaniji sottokuntratturi li 
qed joperaw fuq is-sit ta' dawn l-impriżi, 
min-naħa l-oħra, sabiex jiltaqgħu tal-
anqas kull sitt xhur.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol u l-pożizzjoni tal-impjegati f'dan il-proċess ta' sikurezza huma rikonoxxuti 
unanimament. Għalhekk għandhom jiġu adottati dispożizzjonijiet speċifiċi sabiex il-
kompetenzi tal-impjegati jkunu jistgħu jintużaw bl-aktar mod effikaċi possibbli biex tiġi 
żgurata s-sikurezza ta' kulħadd.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) juri li sikurezza u kredibbiltà adegwati 
ġew ikkunsidrati fit-tfassil, fil-bini, fl-
operat u fiż-żamma ta’ kwalunkwe 
stallazzjoni, faċilità ta’ ħażna, tagħmir u 
infrastruttura konnessi mal-operat tiegħu u 
li huma marbutin ma’ perikli ta’ inċidenti 
kbar ġewwa l-istabbiliment;

c) juri li sikurezza u kredibbiltà adegwati 
ġew ikkunsidrati fit-tfassil, fil-bini, fl-
operat u fiż-żamma ta’ kwalunkwe 
stallazzjoni, faċilità ta’ ħażna, tagħmir u 
infrastruttura konnessi mal-operat tagħha u 
li huma marbutin ma’ perikli ta’ inċidenti 
kbar ġewwa l-istabbiliment u li ġew 
approvati mill-awtorità kompetenti;

Or. fr

Emenda 15

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 

3. Ir-rapport dwar is-sikurezza għandu 
jintbagħat lill-awtorità kompetenti, wara l-
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ta’ żmien li ġejjin: preżentazzjoni lir-rappreżentanti tal-
ħaddiema, fil-limiti ta’ żmien li ġejjin:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol u l-pożizzjoni tal-impjegati f'dan il-proċess ta' sikurezza huma rikonoxxuti 
unanimament. Għalhekk għandhom jiġu adottati dispożizzjonijiet speċifiċi sabiex il-
kompetenzi tal-impjegati jkunu jistgħu jintużaw bl-aktar mod effikaċi possibbli biex tiġi 
żgurata s-sikurezza ta' kulħadd.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

a) għal stabbilimenti ġodda, perjodu 
raġonevoli ta' żmien qabel il-bidu tal-
kostruzzjoni;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda 8.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) għal stabbilimenti sussegwenti, sena
mid-data li fiha din id-Direttiva tkun 
tapplika għall-istabbiliment konċernat.

c) għal stabbilimenti sussegwenti, mid-data 
li fiha din id-Direttiva tapplika għall-
istabbiliment konċernat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda 9.
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Emenda 18

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, l-informazzjoni li huma jqisu 
neċessarja dwar ir-riskji li jkunu ġejjin 
mill-istabbiliment li tkun meħtieġa għall-
ippjanar tal-użu tal-art.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hija l-awtorità kompetenti li għandha tiddeċiedi l-kwantità u l-kwalità tal-informazzjoni 
neċessarja ħalli jkollha idea preċiża dwar il-livell tas-sikurezza miksub fl-istabbiliment.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 –paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pubbliku għandu jiġi infurmat permezz 
ta’ avviżi pubbliċi jew mezzi oħra xierqa, 
inkluża l-midja elettronika fejn din tkun 
disponibbli, dwar il-punti li ġejjin kemm 
jista’ jkun kmieni fil-proċedura tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet jew, l-iktar tard possibbli, 
hekk kif l-informazzjoni tkun tista’ tiġi 
pprovduta b’mod raġonevoli:

Il-pubbliku għandu jiġi infurmat permezz 
ta’ avviżi pubbliċi jew mezzi oħra xierqa, 
inkluża l-midja elettronika fejn din tkun 
disponibbli, dwar il-punti li ġejjin kemm 
jista’ jkun kmieni fil-proċedura tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet jew, l-iktar tard possibbli, 
qabel ma jibdew ix-xogħlijiet:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni tas-sikurezza għandha tiġi inkluża fl-ippjanar tal-istabbilimenti jew, l-aktar tard, 
qabel l-użu tagħhom.



PE464.945v01-00 14/19 PA\867455MT.doc

MT

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d bis) jitlob il-preżenza tar-rappreżentanti 
tal-ħaddiema u jibgħat l-opinjoni 
tagħhom lill-awtoritajiet kompetenti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol u l-pożizzjoni tal-impjegati f'dan il-proċess ta' sikurezza huma rikonoxxuti 
unanimament. Għalhekk għandhom jiġu adottati dispożizzjonijiet speċifiċi sabiex il-
kompetenzi tal-impjegati jkunu jistgħu jintużaw bl-aktar mod effikaċi possibbli biex tiġi 
żgurata s-sikurezza ta' kulħadd.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolo 15 – paragrafu 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c bis) jadotta d-dispożizzjonijiet kollha 
biex jinforma l-vittmi dwar id-drittijiet 
tagħhom; u

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-vittmi għandhom jiġu rikonoxxuti u appoġġati. Dan huwa s-suġġett tal-Artikolu 15-il ġdid li 
għandu jirregola d-drittijiet tal-vittmi qabel ma tiġi implimentata din id-direttiva.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15 a
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L-istatus tal-vittmi 
Sal-1 ta’ Ġunju 2012, il-Kummnissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
id-drittijiet u l-istatus tal-vittmi, 
akkumpanjat, jekk ikun meħtieġ, minn 
proposti leġiżlattivi adatti.
Dan ir-rapport għandu jkun fih b'mod 
partikolari d-deskrizzjoni tad-drittijiet u 
tal-istatus tal-vittmi ta' inċidenti li 
jinvolvu sustanzi perikolużi, li għandhom 
jipprevedu:
- kumpens minimu, rapidu u proporzjonat 
għall-ħsara fiżika jew għad-danni morali 
jew materjali sostnuti mill-vittmi, kemm 
ġol-impriża inkwistjoni kif ukoll barra 
minnha, u qabel ma jiġu ddeterminati 
b'mod definittiv id-drittijiet tagħhom;
- il-ħlas tal-kumpens u l-identifikazzjoni 
tal-ħsara mġarrba mill-vittmi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-vittmi għandhom jiġu rikonoxxuti u appoġġati. Dan huwa s-suġġett tal-Artikolu 15-il ġdid li 
għandu jirregola d-drittijiet tal-vittmi qabel ma tiġi implimentata din id-direttiva.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 bis. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafi 1 sa 4 għandha tiġi trażmessa, 
fl-istess terminu ta' żmien, lir-
rappreżentanti tal-ħaddiema tal-
istabbilimenti li jużaw l-istess proċeduri 
jew l-istess prodotti bħal dawk involuti 
f'dan l-inċident. Din l-informazzjoni 
għandha tiġi trażmessa wkoll lir-
rappreżentanti tal-ħaddiema u ta' min 
iħaddem tal-impriżi sottokuntratturi li 
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jkunu qed joperaw fuq is-sit tal-inċident 
x'ħin impjegat ta' waħda minn dawn l-
impriżi jkorri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol u l-pożizzjoni tal-impjegati f'dan il-proċess ta' sikurezza huma rikonoxxuti 
unanimament. Għalhekk għandhom jiġu adottati dispożizzjonijiet speċifiċi sabiex il-
kompetenzi tal-impjegati jkunu jistgħu jintużaw bl-aktar mod effikaċi possibbli biex tiġi 
żgurata s-sikurezza ta' kulħadd. Huwa neċessarju wkoll li jiġu inklużi l-impriżi 
sottokuntratturi.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu l-
użu jew il-bidu tal-użu ta’ kwalunkwe 
stabbiliment, stallazzjoni jew faċilità ta’ 
ħażna, jew kwalunkwe parti minn dawn 
jekk l-operatur ma jkunx ippreżenta n-
notifika, ir-rapporti jew informazzjoni oħra 
meħtieġa b’din id-Direttiva fil-perjodu 
speċifikat.

L-Istati Membri jipprojbixxu l-użu jew il-
bidu tal-użu ta’ kwalunkwe stabbiliment, 
stallazzjoni jew faċilità ta’ ħażna, jew 
kwalunkwe parti minn dawn jekk l-
operatur ma jkunx ippreżenta n-notifika, ir-
rapporti jew informazzjoni oħra meħtieġa 
b’din id-Direttiva fil-perjodu speċifikat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sikurezza hija prijorità fir-rigward tal-azzjoni tas-setgħat pubbliċi. Mhuwiex possibbli li 
din tkun fattur varjabbli ta’ aġġustament.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq il-bażi tal-pjanijiet ta’ spezzjoni 
msemmija fil-paragrafu 3, l-awtorità 
kompetenti għandha tfassal b’mod regolari 

Fuq il-bażi tal-pjanijiet ta’ spezzjoni 
msemmija fil-paragrafu 3, l-awtorità 
kompetenti għandha tfassal b’mod regolari 
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programm għal spezzjonijiet ta’ rutina fl-
istabbilimenti kollha, inkluża l-frekwenza 
taż-żjajjar fuq il-post għal tipi differenti ta’ 
stabbilimenti.

programm għal spezzjonijiet ta’ rutina fl-
istabbilimenti kollha, inkluża l-frekwenza 
taż-żjajjar fuq il-post għal tipi differenti ta’ 
stabbilimenti. Ir-rappreżentanti tal-
ħaddiema għandhom ikunu preżenti għal 
dawn iż-żjajjar.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol u l-pożizzjoni tal-impjegati f'dan il-proċess ta' sikurezza huma rikonoxxuti 
unanimament. Għalhekk għandhom jiġu adottati dispożizzjonijiet speċifiċi sabiex il-
kompetenzi tal-impjegati jkunu jistgħu jintużaw bl-aktar mod effikaċi possibbli biex tiġi 
żgurata s-sikurezza ta' kulħadd.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-perjodu bejn żewġ żjajjar fuq il-post 
għandu jiġi bbażat fuq valutazzjoni 
sistematika tal-perikli ta’ inċidenti kbar tal-
istabbilimenti konċernati u ma għandux 
jaqbeż sena għall-istabbilimenti tal-livelli 
ogħla u tliet snin għall-istabbilimenti tal-
livelli aktar baxxi. Jekk spezzjoni tkun 
identifikat każ importanti ta’ nuqqas ta’ 
konformità ma’ din id-Direttiva, għandha 
ssir żjara oħra fuq il-post fi żmien sitt xhur.

Il-perjodu bejn żewġ żjajjar fuq il-post 
għandu jiġi bbażat fuq valutazzjoni 
sistematika tal-perikli ta’ inċidenti kbar tal-
istabbilimenti konċernati. Għall-
istabbilimenti tal-livelli ogħla, għandhom 
isiru tal-anqas żewġ żjajjar fis-sena, li 
waħda minnhom tkun għall-għarrieda.  
Għall-istabbilimenti tal-livelli aktar baxxi, 
għandha ssir tal-anqas żjara kull sentejn. 
Jekk spezzjoni tkun identifikat każ 
importanti ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ 
din id-Direttiva, għandha ssir żjara oħra 
fuq il-post fi żmien sitt xhur. Jekk jiġi 
kkonstatat f'waħda minn dawn iż-żjajjar li 
s-sitwazzjoni tan-nuqqas ta' konformità 
baqgħet għaddejja, jiġu imposti fuq l-
operatur miżuri rimedjali ta' emerġenza li 
jistgħu jaslu sal-għeluq tal-faċilità 
kkonċernata. 

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-frekwenza taż-żjajjar hija fattur varjabbli essenzjali għall-politika ta' prevenzjoni. Peress li 
huwa neċessarju li jkun hemm adattament għal-livell ta' periklu tal-istabbilimenti għal-livelli 
għoljin, żewġ żjajjar fis-sena, li waħda minnhom tkun għall-għarrieda, mhumiex eċċessivi.

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fi żmien xahrejn minn kull żjara, l-
awtorità kompetenti għandha tikkomunika 
lill-operatur il-konklużjonijiet taż-żjara u l-
azzjonijiet kollha meħtieġa li jkunu ġew 
identifikati. L-awtorità kompetenti 
għandha tiżgura li l-operatur jieħu dawn l-
azzjonijiet kollha meħtieġa f’perjodu 
raġonevoli wara li jkun irċieva l-
komunikazzjoni.

7. Fi żmien xahrejn minn kull żjara, l-
awtorità kompetenti għandha tikkomunika 
lill-operatur il-konklużjonijiet taż-żjara u l-
azzjonijiet kollha meħtieġa li jkunu ġew 
identifikati. L-awtorità kompetenti 
għandha tiżgura li l-operatur jieħu dawn l-
azzjonijiet kollha meħtieġa wara li jkun 
irċieva l-komunikazzjoni u l-aktar tard 
qabel iż-żjara ppjanata li jmiss.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-preċiżjoni tal-perjodu raġonevoli hija neċessarja sabiex tiġi ċċarata r-rieda tal-leġiżlatur.

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm persunal biżżejjed bil-ħiliet u l-
kwalifiki meħtieġa biex iwettaq l-
ispezzjonijiet b’mod effettiv. L-Istati 
Membri għandhom iħeġġu lill-awtoritajiet 
kompetenti biex jipprovdu mekkaniżmi u 
għodod għall-iskambju ta’ esperjenzi u 
sabiex jikkonsolidaw l-għarfien, kif ukoll 
biex jipparteċipaw f’dawn il-mekkaniżmi 
fil-livell tal-Unjoni fejn ikun xieraq.

9. L-Istati Membri għandhom jiżguraw u 
jiggarantixxu li jkun hemm persunal 
biżżejjed bil-ħiliet u l-kwalifiki meħtieġa 
biex iwettaq l-ispezzjonijiet previsti f'dan 
l-artikoku b’mod effettiv. L-Istati Membri 
għandhom iħeġġu lill-awtoritajiet 
kompetenti biex jipprovdu mekkaniżmi u 
għodod għall-iskambju ta’ esperjenzi u 
sabiex jikkonsolidaw l-għarfien, kif ukoll 
biex jipparteċipaw f’dawn il-mekkaniżmi 
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fil-livell tal-Unjoni fejn ikun xieraq.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex id-deċiżjonijiet ikunu implimentati b'mod effikaċi, l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li fit-territorju tagħhom in-numru ta' impjegati kkwalifikati li jwettqu xogħol ta' spezzjoni jkun 
biżżejjed u jadattaw dan in-numru għan-numru ta' stabbilimenti u għalhekk, taż-żjajjar li 
għandhom isiru.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Anness VI – punt 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) persuni korruta fl-istabbiliment u 
miżmuma fl-isptar mill-anqas għal 24 
siegħa;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal kull persuna korruta, anki fl-impriża, huwa neċessarju, minħabba l-prinċipju ta' 
prekawzjoni, li l-kawżi tal-inċident ikunu magħrufa u jiġi żgurat li jiġi evitat li dan jerga' 
jseħħ.


