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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Matul is-snin, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet irċieva numru qawwi ta’ lmenti li kienu 
jittrattaw in-nuqqasijiet u d-diskrepanzi mifruxa fl-implimentazzjoni tad-Direttiva EIA 
attwali. Bosta minn dawn il-petizzjonijiet ġew inkorporati mill-Kummissjoni fil-proċeduri ta’ 
ksur tagħha mnedija kontra l-Istati Membri li jonqsu milli jirrispettaw id-dispożizzjonijiet 
attwali. Il-Kumitat għaldaqstant jilqa’ l-opportunità li jagħmel użu tajjeb tal-bosta lmenti 
riċevuti u vvalutati billi jużahom bħala bażi għall-ħidma tiegħu biex jipprovdi Direttiva aktar 
ċara u effikaċi għall-futur.

Id-Direttiva EIA kienet għal bosta snin għodda kruċjali għall-protezzjoni tal-ambjent tal-
Ewropa, iżda għadha ma ġietx implimentata tajjeb fl-Istati Membri kollha u l-anqas ma ġiet 
applikata bis-sħiħ għall-proġetti lokali kollha. Hemm numru mhux ħażin ta’ oqsma li 
jirrikjedu xi tip ta’ infurzar, b’mod partikolari fir-rigward tal-parteċipazzjoni tal-pubbliku tul 
il-fażijiet kollha tal-proġett, grad ta' trasparenza ogħla, il-bżonn ta’ rappurtar indipendenti u 
oġġettiv, dispożizzjonijiet aktar ċari li jikkonċernaw il-protezzjoni tal-patrimonju nazzjonali, 
mekkaniżmu ċar, li juri preferenza għall-protezzjoni varjata u legali li hi l-eqreb tal-ambjent, u 
li għandha effett ta’ sospensjoni, kif ukoll projbizzjoni ċara fuq l-aktar impatti ambjentali 
serji, u fuq kollox prijoritizzazzjoni msaħħa tal-ħtiġijiet ambjentali.

Fil-fatt spiss jirriżulta li l-interessi finanzjarji b'saħħithom involuti fi proġetti infrastrutturali 
kbar, jinfluwenzaw b'mod mhux xieraq it-teħid ta' deċiżjoni politiku fil-livell lokali, reġjonali 
u nazzjonali bi ħsara għall-ambjent. F'dan il-kuntest hemm bżonn ta' infurzar tad-Direttiva 
EIA sabiex iċ-ċittadini Ewropej jiġu żgurati r-rispett sħiħ tad-drittijiet tagħhom u li l-Unjoni 
Ewropea hi kapaċi twettaq l-impenji tagħha, kif mistenni miċ-ċittadini, f'termini ta' titjib fil-
bijodiversità, tal-prevenzjoni taż-żieda allarmanti ta' tibdiliet drammatiċi għall-klima, u biex 
tiżgura bilanċ aħjar bejn i—titjib tal-infrastruttura u t-talbiet tan-natura. Id-Direttiva EIA 
għandha rabta naturali ma' Direttivi oħrajn, b'mod partikolari d-Direttiva dwar l-Għasafar u l-
Ħabitats, kif ukoll id-Direttiva dwar il-ġestjoni tal-iskart. L-annessi għandhom jiġu evalwati 
mill-ġdid, speċjalment fir-rigward tal-prijoritajiet f'dawn l-oqsma.

Ir-rapporteur jilqa’ l-approċċ olistiku tal-EIA li fil-futur għandha tinkludi oqsma ta’ politika 
relatati oħrajn bħall-bijodiversità u t-tibdil fil-klima. Bil-għan ta' aktar ċarezza u tisħiħ tar-
raġunijiet, jipproponi numru ta’ emendi sabiex jiżgura l-ogħla livell ta’ protezzjoni 
ambjentali:

- it-tħassir ta’ derogi minħabba atti speċifiċi ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali;

- il-pubbliku għandu jkollu d-dritt li jipparteċipa fil-proċeduri ta’ skrining u ta’ definizzjoni 
tal-ambitu;

- id-deċiżjonijiet dwar l-iskrining u d-definizzjoni tal-ambitu għandhom ikunu soġġetti għal 
rieżami ġuridiku dirett u f’waqtu;

- għandhom ikunu sottomessi lill-EIA proġetti kompluti (u mhux partijiet ta’ proġett 
magħrufa bħala “salami-slicing”(prattiki ta' tqassim f'partijiet żgħar));

- l-użu obbigatorju ta’ “esperti akkreditati u teknikament kompetenti” indipendenti jew mill-
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iżviluppatur jew mill-awtorità kompetenti;

- l-iżgurar li l-monitoraġġ ikopri l-fażijiet ta’ kostruzzjoni u operazzjonali, u li jitressaq 
quddiem l-awtorità kompetenti u r-riżulati jkunu disponibbli għall-pubbliku;

- l-iżviluppatur għandu jkun mitlub jieħu azzjoni korrettiva, meta l-monitoraġġ jindika li jkun 
hemm effetti negattivi mhux previsti.

Reviżjoni b’suċċess tal-EIA attwali għandha tikkunsidra l-bżonn li jkun hemm 
regolamentazzjoni u valutazzjoni effikaċi tal-impatt ambjentali u tal-ispejjeż amministrattivi u 
li dawn għandhom jitqiesu bħala investiment fil-futur fl-ambjent u fis-saħħa u l-benesseri taċ-
ċittadini Ewropej.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet 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:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Id-Direttiva 2011/92/UE armonizzat il-
prinċipji għall-istima ambjentali ta' proġetti 
billi introduċiet rekwiżiti minimi (fir-
rigward tat-tip ta’ proġetti soġġetti għal 
stima, l-obbligi ewlenin tal-iżviluppaturi, 
il-kontenut tal-istima u l-parteċipazzjoni 
tal-awtoritajiet kompetenti u tal-pubbliku), 
u tikkontribwixxi għal livell għoli ta' 
protezzjoni tal-ambjent u tas-saħħa tal-
bniedem.

(1) Id-Direttiva 2011/92/UE armonizzat il-
prinċipji għall-istima ambjentali ta' proġetti 
billi introduċiet rekwiżiti minimi (fir-
rigward tat-tip ta’ proġetti soġġetti għal 
stima, l-obbligi ewlenin tal-iżviluppaturi, 
il-kontenut tal-istima u l-parteċipazzjoni 
tal-awtoritajiet kompetenti u tal-pubbliku), 
u tikkontribwixxi għal livell għoli ta' 
protezzjoni tal-ambjent u tas-saħħa tal-
bniedem. L-Istati Membri jistgħu 
jistipulaw regoli aktar stretti għall-
protezzjoni tal-ambjent u s-saħħa tal-
bniedem.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Jinħtieġ li tkun emendata d-Direttiva 
2011/92/UE biex tissaħħaħ il-kwalità tal-
proċedura ta' stima ambjentali, jiġu 
razzjonalizzati d-diversi stadji tal-
proċedura u jiżdiedu l-koerenza u s-
sinerġiji ma’ leġiżlazzjoni u politiki oħra 
tal-Unjoni, kif ukoll ma' strateġiji u politiki 
żviluppati mill-Istati Membri f’oqsma ta’ 
kompetenza nazzjonali.

(3) Jinħtieġ li tkun emendata d-Direttiva 
2011/92/UE biex tissaħħaħ il-kwalità tal-
proċedura ta' stima ambjentali, jiġu 
razzjonalizzati d-diversi stadji tal-
proċedura u jiżdiedu l-koerenza u s-
sinerġiji ma’ leġiżlazzjoni u politiki oħra 
tal-Unjoni, kif ukoll ma' strateġiji u politiki 
żviluppati mill-Istati Membri f’oqsma ta’ 
kompetenza nazzjonali. L-iskop aħħari 
għalfejn qed tiġi emendata din id-
Direttiva huwa li jkun hemm 
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implimentazzjoni aktar effettiva fil-livell 
ta’ Stat Membru.
F’bosta każijiet il-proċeduri 
amministrattivi saru kumplikati u estiżi 
wisq, tant li jikkawżaw dewmien u joħolqu 
riskji addizzjonali għall-protezzjoni tal-
ambjent. F’dan ir-rigward, is-
simplifikazzjoni u l-armonizzazzjoni tal-
proċeduri għandhom ikunu waħda mill-
objettivi tad-Direttiva. Għandha titqies il-
konvenjenza li jinħoloq punt ta' kuntatt 
waħdieni bil-għan li jippermetti stima 
koordinata jew proċeduri konġunti meta 
jkunu meħtieġa bosta VIA, pereżempju 
f’każijiet ta’ proġetti transkonfinali, kif 
ukoll biex jiddefinixxi kriterji aktar 
speċifiċi għal stimi obbligatorji.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fil-każ ta’ proġetti li jista' jkollhom 
impatt transkonfinali fuq l-ambjent, l-
Istati Membri involuti għandhom joħolqu 
punt ta' kuntatt waħdieni konġunt, li fih 
ikunu rappreżentati fuq bażi ta’ parità, u 
li għandu jkun responsabbli mill-passi 
proċedurali kollha. Għall-approvazzjoni 
finali tal-proġett, għandu jinkiseb il-
kunsens tal-Istati Membri kollha 
kkonċernati.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Id-Direttiva riveduta 2011/92/UE 
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għandha ukoll tiżgura, li l-protezzjoni tal-
ambjent tkun imtejba, li tiżdied l-
effiċjenza tar-riżorsi u li jkun appoġġjat 
tkabbir sostenibbli fl-Ewropa. Għal dan 
il-għan, huwa meħtieġ li l-proċeduri 
preskritti jiġu simplifikati u armonizzati.

Emenda 5
Proposta għal direttivaPremessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Matul l-aħħar għaxar snin, il-
kwistjonijiet ambjentali, bħall-effiċjenza 
fir-riżorsi, il-bijodiversità, it-tibdil fil-
klima, u r-riskju ta' diżastri, saru aktar 
importanti fit-tfassil tal-politika u għalhekk 
għandhom ikunu wkoll elementi kritiċi fi 
proċessi ta' stima u tat-teħid tad-
deċiżjonijiet, speċjalment għal proġetti ta’ 
infrastruttura.

(4) Matul l-aħħar għaxar snin, il-
kwistjonijiet ambjentali, bħall-effiċjenza 
fir-riżorsi, u s-sostenibilità, il-ħarsien tal-
bijodiversità, l-użu tal-art, it-tibdil fil-
klima, u r-riskju ta' diżastri naturali u 
kaġun tal-bniedem, saru aktar importanti 
fit-tfassil tal-politika. Għalhekk għandhom 
ikunu wkoll elementi importanti fi proċessi 
ta' stima u tat-teħid tad-deċiżjonijiet għal 
kwalunkwe proġett pubbliku jew privat li 
x'aktarx ikollu impatt sinifikanti fuq l-
ambjent, speċjalment għal proġetti ta’ 
infrastruttura.

Billi l-Kummissjoni għadha ma stabbilietx 
linji gwida għall-applikazzjoni tad-
Direttiva dwar il-Konservazzjoni tal-Wirt 
Storiku u Kulturali, il-Kummissjoni se 
tipproponi lista ta' kriterji u 
indikazzjonijiet bil-għan li ssir 
implimentazzjoni aħjar tad-Direttiva.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Li jkun stipulat li għandha tingħata 
aktar kunsiderazzjoni lill-kriterji 
ambjentali fil-proġetti kollha jista' jkun 
kontroproduċenti jekk dan iservi biex iżid 
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il-kumplessità tal-proċeduri involuti u 
jittawwal iż-żmien meħtieġ biex ikun 
awtorizzat u validat kull stadju. Dan jista’ 
jżid il-kostijiet u jista’ saħansitra fih 
innifsu jkun ta’ theddida għall-ambjent 
jekk il-proġetti ta’ infrastruttura jieħdu 
wisq żmien biex jitlestew. 

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Kwistjonjiet ambjentali marbuta ma’ 
proġetti ta’ infratruttura ma għandhomx 
ineħħu l-attenzjoni mill-fatt li kwalunkwe 
proġett bla dubju se jkollu impatt fuq l-
ambjent u li l-iffukar għandu jkun fuq il-
bilanċ bejn il-valur ta' proġett u l-impatt 
ambjentali tiegħu.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fil-Komunikazzjoni tagħha intitolata
‘Pjan Direzzjonali għal Ewropa b'Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi', il-Kummissjoni 
impenjat ruħha favur l-inklużjoni ta' 
kunsiderazzjonijiet usa' dwar l-użu 
effiċjenti tar-riżorsi fil-kuntest tar-reviżjoni 
tad-Direttiva 2011/92/UE.

(5) Fil-Komunikazzjoni tagħha intitolata
‘Pjan Direzzjonali għal Ewropa b'Użu 
Effiċjenti tar-Riżorsi', il-Kummissjoni 
impenjat ruħha favur l-inklużjoni ta' 
kunsiderazzjonijiet usa' dwar l-użu 
effiċjenti u sostenibbli tar-riżorsi fil-
kuntest tar-reviżjoni tad-
Direttiva 2011/92/UE.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
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Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) It-tibdil fil-klima se jkompli jikkawża 
ħsara lill-ambjent u jxekkel l-iżvilupp
ekonomiku. Għaldaqstant, ir-reżiljenza 
ambjentali, soċjali u ekonomika tal-Unjoni 
għandha tiġi promossa sabiex tittratta t-
tibdil fil-klima madwar it-territorju kollu 
tal-Unjoni b'mod effiċjenti. Miżuri ta' 
adattament għat-tibidil fil-klima u dawk ta' 
mitigazzjoni tiegħu għandhom jiġu 
indirizzati f'ħafna setturi tal-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni.

(9) It-tibdil fil-klima se jkompli jkun ta’ 
theddida għall-ambjent u jxekkel il-
prevedibilità tal-iżvilupp ekonomiku
Għaldaqstant, ir-reżiljenza ambjentali, 
soċjali u ekonomika tal-Unjoni għandha 
tiġi promossa sabiex tittratta t-tibdil fil-
klima madwar it-territorju kollu tal-Unjoni 
b'mod effiċjenti. Miżuri ta' adattament 
għat-tibidil fil-klima u dawk ta' 
mitigazzjoni tiegħu għandhom jiġu 
indirizzati issa f'ħafna setturi tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) L-esperjenza wriet li f'każijiet ta' 
emerġenza ċivili, konformità mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2011/92/UE 
jista' jkollha effetti negattivi, u għalhekk 
għandu jsir provvediment sabiex l-Istati 
Membri jkunu awtorizzati li ma japplikawx 
din id-Direttiva b’mod eċċezzjonali għal 
proġetti li l-għan uniku tagħhom huwa r-
rispons għal emerġenzi ċivili, bil-
kundizzjoni li jingħata tagħrif xieraq u
f’waqtu lill-Kummissjoni li permezz 
tiegħu tiġi ġġustifikata l-għażla u l-
pubbliku kkonċernat, u sakemm kull 
alternattiva fattibbli oħra tkun ġiet 
ikkunsidrata. Fi proġetti transkonfinali 
bħal dawn, il-Kummissjoni għandu 
jkollha, fejn u meta xieraq u possibbli, 
rwol aktar proattiv u faċilitatorju.
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Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Meta jiġi determinat jekk hemmx 
probabbiltà li jiġu kkawżati effetti 
ambjentali sinifikanti, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jidentifikaw l-aktar 
kriterji rilevanti li għandhom jitqiesu u 
jużaw l-informazzjoni addizzjonali li tista’ 
tkun disponibbli wara stimi oħrajn 
meħtieġa mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
sabiex tapplika proċedura ta' skrinjar b'mod 
effettiv. F'dan ir-rigward, huwa xieraq li 
jiġi speċifikat il-kontenut tad-deċiżjoni 
dwar l-iskrinjar, b'mod partikolari fejn ma 
tkun meħtieġa l-ebda stima ambjentali.

(16) Meta jiġi determinat jekk hemmx 
probabbiltà li jiġu kkawżati effetti 
ambjentali sinifikanti, l-awtoritajiet 
kompetenti jridu jiddefinixxu b’mod ċar u 
strett l-aktar kriterji rilevanti li għandhom 
jitqiesu u jużaw l-informazzjoni 
addizzjonali li tista’ tkun disponibbli wara 
stimi oħrajn meħtieġa mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni sabiex tapplika proċedura ta' 
skrinjar b'mod effettiv u trasparenti. F'dan 
ir-rigward, huwa xieraq li jiġi speċifikat il-
kontenut tad-deċiżjoni dwar l-iskrinjar, 
b'mod partikolari fejn ma tkun meħtieġa l-
ebda stima ambjentali.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
ikunu meħtieġa li jiddeterminaw l-ambitu u 
l-livell ta' dettall tal-informazzjoni 
ambjentali li għandha tiġi sottomessa fl-
għamla ta’ rapport ambjentali (definizzjoni 
tal-ambitu). Sabiex titjieb il-kwalità tal-
istima u jiġi razzjonalizzat il-proċess tat-
teħid tad-deċiżjonijiet, huwa importanti li 
jiġu speċifikati fil-livell tal-Unjoni l-
kategoriji ta’ informazzjoni li l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jagħmlu dik id-
determinazzjoni.

(17) L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
ikunu meħtieġa li jiddeterminaw l-ambitu u 
l-livell ta' dettall tal-informazzjoni 
ambjentali li għandha tiġi sottomessa fl-
għamla ta’ rapport ambjentali (definizzjoni 
tal-ambitu). Sabiex titjieb il-kwalità tal-
istima, is-simplifikazzjoni tal-proċeduri u 
jiġi razzjonalizzat il-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet, huwa importanti li jiġu 
speċifikati fil-livell tal-Unjoni l-kategoriji 
ta’ informazzjoni li fuqhom l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jagħmlu dik id-
determinazzjoni.
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Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Bl-għan li tiġi żgurata t-trasparenza u 
r-responsabbiltà, l-awtorità kompetenti 
tinħtieġ li tiġġustifika d-deċiżjoni tagħha li 
tagħti l-kunsens għall-iżvilupp fir-rigward 
ta' proġett, billi tindika li qieset ir-riżultati 
tal-konsultazzjonijiet imwettqa u l-
informazzjoni rilevanti miġbura.

(20) Bl-għan li tiġi żgurata t-trasparenza u 
r-responsabbiltà, l-awtorità kompetenti 
tinħtieġ li tiġġustifika b’mod komprensiv u 
fid-dettall id-deċiżjoni tagħha li tagħti l-
kunsens għall-iżvilupp fir-rigward ta' 
proġett, billi tindika li qieset ir-riżultati tal-
konsultazzjonijiet imwettqa mal-pubbliku 
kkonċernat u l-informazzjoni rilevanti
kollha miġbura. Jekk din il-kundizzjoni 
ma tiġix irrispettata, il-pubbliku 
kkonċernat għandu jkollu d-dritt li 
jappella kontra din id-deċiżjoni.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 21
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Skont il-Konvenzjoni ta' Aarhus, l-
involviment tal-pubbliku minn stadju 
bikri fit-teħid tad-deċiżjonijiet huwa 
fundamentali biex ikun żgurat li min 
jieħu d-deċiżjonijiet iqis l-opinjonijiet u t-
tħassib li jistgħu jkunu rilevanti għal 
dawk id-deċiżjonijiet, u b’hekk tiżdied ir-
responsabilità diretta u t-trasparenza fil-
proċess ta’ teħid tad-deċiżjonijiet, li jtejbu 
l-kwalità sostantiva tad-deċiżjonijiet u 
jikkontribwixxu għall-kuxjenza pubblika 
dwar kwistjonijiet ambjentali.
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Emenda 17

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Billi l-objettiv ta' din id-Direttiva, jiġifieri 
li jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tal-
ambjent u tas-saħħa tal-bniedem, permezz 
tal-istabbiliment ta' rekwiżiti minimi għall-
istima ambjentali ta’ proġetti, ma jistax 
jintlaħaq għalkollox mill-Istati Membri u 
għalhekk, fid-dawl tal-ambitu, is-serjetà u 
n-natura transfruntiera tal-kwistjonijiet 
ambjentali li għandhom jiġu indirizzati, 
jista' jintlaħaq aħjar fuq livell tal-Unjoni, l-
Unjoni tista’ tadotta miżuri, b'konformità 
mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat 
fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit fl-istess 
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil 
hinn minn dak li hu meħtieġ biex 
jintlaħaq dak l-objettiv.

(28) Billi l-objettiv ta' din id-Direttiva, 
jiġifieri li jiġi żgurat livell għoli ta' 
protezzjoni tal-ambjent, ta’ kwalità tal-
ħajja u tas-saħħa tal-bniedem, permezz tal-
istabbiliment ta' rekwiżiti minimi għall-
istima ambjentali ta’ proġetti, ma jistax 
jintlaħaq għalkollox mill-Istati Membri u 
għalhekk, fid-dawl tal-ambitu, is-serjetà u 
n-natura transfruntiera tal-kwistjonijiet 
ambjentali li għandhom jiġu indirizzati, 
jista' jintlaħaq aħjar fuq livell tal-Unjoni, l-
Unjoni tista’ tadotta miżuri, b'konformità 
mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat 
fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 - paragrafu 2 - punt a - inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

l-eżekuzzjoni ta' xogħlijiet ta' kostruzzjoni 
jew twaqqigħ, jew ta' stallazjonijiet jew
skemi oħra,

l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet ta’ kostruzzjoni 
jew ta’ istallazzjonijiet jew skemi oħra,

- ix-xogħlijiet ta’ twaqqigħ jew ta’ 
kostruzzjoni ta' istallazjonijiet jew skemi,
- interventi oħra l-ambjent naturali fil-
madwar u l-pajsaġġ naturali inklużi dawk 
li jinvolvu l-estrazzjoni ta' riżorsi 
minerali;
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Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b − parti introduttorja

Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt fa u fb(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fil-paragrafu 2, għandha tiżdied id-
definizzjoni li ġejja:

(b) fil-paragrafu 2, għandhom jiżdiedu d-
definizzjonijiet li ġejjin:

Emenda 20

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(ga)"bijodiversità" għandha tinkludi 
kwalunkwe speċi ta’ flora u fawna u l-
ħabitats tagħhom u tfisser il-varjabilità 
fost l-organiżmi ħajjin mis-sorsi kollha 
inklużi, inter alia, l-ekosistemi terrestri, 
tal-baħar u akkwatiċi oħrajn u tal-
kumplessitajiet ekoloġiċi li jiffurmaw 
parti minnhom; dan jinkludi diversità fost 
l-ispeċi, bejn l-ispeċi u tal-ekosistemi.”

Emenda 21

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(gb)"azzjoni korrettiva" tfisser miżuri 
ta’ mitigazzjoni u/jew ta’ kumpens li 
jistgħu jitwettqu mill-iżviluppatur biex 
jirrimedja effetti negattivi mhux previsti 
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jew kwalunkwe telf nett ta’ bijodiversità 
identifikat mill-implimentazzjoni tal-
proġett, bħal dak li jista’ jinħoloq minn 
nuqqasijiet fil-mitigazzjoni tal-impatti 
ġġenerati mill-kostruzzjoni jew mill-
operazzjoni ta' proġett, li għalih jkun diġà 
ngħata kunsens ta’ żvilupp.

Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘indipendenti’ tfisser il-kapaċità tal-
eżerċizzju ta' valutazzjoni oġġettiva u 
komprensiva teknika/xjentifika, ħielsa 
minn kull kunflitt ta' interess, kemm jekk 
reali, preżunt jew evidenti, fir-rigward tal-
awtorità kompetenti, l-iżviluppatur u/jew 
l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u 
lokali.

Emenda 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘proċeduri konġunti’: skont il-Proċedura 
Konġunta, l-awtorità kompetenti għandha 
toħroġ valutazzjoni tal-impatt ambjentali, 
li tintegra l-istimi ta' awtorità waħda jew 
aktar, mingħajr ħsara għal 
dispożizzjonijiet oħra tal-leġiżlazzjoni 
rilevanti l-oħra tal-Unjoni.
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Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – sottopunt b - punt 1 (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt fc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘Stima tal-impatt Viżiv’: Impatt viżiv 
huwa definit bħala bidla fid-dehra tal-
pajsaġġ mibni jew naturali u taż-żoni
urbani minħabba żvilupp li jista' jkun 
pożittiv (titjib) jew negattiva 
(deterjorament). Stima tal-impatt viżiv 
tkopri wkoll it-twaqqigħ ta’ binjiet li 
huma protetti jew dawk bi rwol strateġiku 
fl-immaġni tradizzjonali ta’ post jew 
pajsaġġ. Din għandha tkopri l-bidla 
evidenti tat-topografija ġeoloġika u kull 
ostaklu ieħor bħal binjiet jew ħitan li 
jillimitaw il-veduta tan-natura kif ukoll l-
armonija tal-pajsaġġ. L-impatt viżiv fil-
maġġoranza huwa vvalutat minn ġudizzji 
kwalitattivi, li jikkonċernaw l-
apprezzament u l-interazzjoni tal-bniedem 
mal-pajsaġġ u l-valur li dan jagħti lil post 
(genius loci).

Emenda 25

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘simplifikazzjoni’ tfisser it-tnaqqis ta’ 
formoli, il-ħolqien ta’ proċeduri konġunti 
u strumenti ta' koordinazzjoni sabiex jiġu 
integrati l-istimi li jsiru mill-awtoritajiet 
ikkonċernati. Simplifikazzjoni tfisser 
ukoll li jiġu stabbiliti kriterji kondiviżi, 
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jitqassru skadenzi għat-tressiq ta’ rapporti 
u jissaħħu l-istimi oġġettivi u xjentifiċi.

Emenda 26

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

"3. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, fuq 
bażi ta’ każ każ u jekk previst mil-liġi 
nazzjonali, li ma japplikawx din id-
Direttiva għall-proġetti li l-għan ewlieni 
tagħhom huwa d-difiża nazzjonali jew ir-
reazzjoni għal emerġenzi ċivili, jekk 
jidhrilhom li tali applikazzjoni jkollha 
effett negattiv fuq dawk l-għanijiet, 
sakemm ikunu evalwaw kif xieraq 
kwalunkwe alternattiva fattibbli u 
jiġġustifikaw l-għażla finali lill-
Kummissjoni."

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – parti intraduttorja
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafi 3 u 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fl-Artikolu 2, il-paragrafu 3 għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej:

(2) Fl-Artikolu 2, il-paragrafi 3 u 4 huma 
sostitwiti b’dan li ġej:

Emenda 28

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

"3. Proġetti li għalihom l-obbligu li 
jitwettqu stimi tal-effetti fuq l-ambjent 
jirriżulta simultanjament minn din id-
Direttiva u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni 
għandhom ikunu soġġetti għal proċeduri 
koordinati jew konġunti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-
Unjoni.

"3. Proġetti, inklużi dawk b’effett 
transfruntier, li għalihom l-obbligu li 
jitwettqu stimi tal-effetti fuq l-ambjent 
jirriżulta simultanjament minn din id-
Direttiva u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni 
għandhom ikunu soġġetti għal proċeduri 
koordinati jew konġunti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti kollha tal-leġiżlazzjoni rilevanti 
tal-Unjoni. Għandha tapplika l-
leġiżlazzjoni l-aktar stretta.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – punti a, b, c, ca u d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-popolazzjoni, is-saħħa tal-bniedem, u 
l-bijodiversità, b'attenzjoni partikolari għal 
speċijiet u ħabitats protetti skont id-
Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE(*) u d-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill(* *);

(a) (a) il-popolazzjoni, is-saħħa tal-
bniedem, u l-bijodiversità, b'attenzjoni 
partikolari għal speċijiet u ħabitats protetti 
skont id-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE(*) u d-
Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill(* *), u x-xewqa li 
jkun evitat kwalunkwe telf nett ta’ 
bijodiversità;

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

(b) rt, il-ħamrija, l-ilma, l-arja u l-klima;

(c) l-assi materjali, il-wirt kulturali u l-
pajsaġġ;

(c) l-assi materjali u l-pajsaġġ;

(ca) siti ta' wirt kulturali bi qbil mal-
Artikolu 3, paragrafu 3, sottoparagrafu 4 
TUE;

(d) l-interazzjoni bejn il-fatturi msemmija 
fil punti (a), (b) u (c).

(d) nterazzjoni bejn il-fatturi msemmija fil-
punti (a), (b) u (c) u (ca) l-effetti 
kumulattivi u transkonfinali ta’ dawn l-
fatturi;
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Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) il-paragrafu 2 huwa emendat kif ġej:
"2. Bla ħsara għall-Artikolu 2(4), il-
proġetti mniżżla fl-Anness II, Stati 
Membri għandhom jistabbilixxu, skont 
proċedura ta' skrinjar jekk il-proġett 
għandux jiġi soġġett għal stima b’mod 
konformi mal-Artikoli 5 sa 10.
L-iżviluppatur, għal proġetti elenkati fl-
Anness II,  jista’ jagħżel li l-proġett 
tagħhom ikun soġġett għal valutazzjoni 
ta’ stima f’konformità mal-Artikoli 5 sa 
10. 

L-Istati Membri għandhom jagħmlu dik 
id-determinazzjoni permezz ta’:
(a) eżami każ b'każ; 
jew
(b) livelli jew kriterji stabbiliti mill-Istat 
Membru.
2a. Fl-iffissar tal-limiti u l-kriterji 
msemmija fil-paragrafu 2, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu ħilithom li 
jistabbilixxu limiti minimi u kriterji 
flessibbli sabiex ma jeskludu ebda proġett 
pubbliku jew privat li jista' jkollu impatt 
sinifikanti fuq l-ambjent; Fejn (b) 
tapplika, il-pubbliku għandu jiġi 
kkonsultat fit-tfassil tal-limiti jew tal-
kriterji.”
L-awtorità kompetenti tista’ tagħżel li 
tiddetermina li proġett elenkat fl-Anness 
II ma għandux ikun soġġett għal 
evalwazzjoni skont l-Artikoli 5 sa 10 biss 
jekk tkun konvinta minn nuqqas ta’ effetti 
sinifikanti probabbli ta’ proġett fuq l-
ambjent."
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Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – sottopunt a
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"3. Għall-proġetti elenkati fl-Anness II, l-
iżviluppatur għandu jipprovdi 
informazzjoni dwar il-karatteristiċi tal-
proġett, l-impatt potenzjali tiegħu fuq l-
ambjent u l-miżuri previsti sabiex jevitaw 
u jnaqqsu effetti sinifikanti. Il-lista 
dettaljata tal-informazzjoni li għandha tiġi 
pprovduta hija speċifikata fl-Anness II.A."

"3. Għall-proġetti elenkati fl-Anness II, bl-
eċċezzjoni ta’ proġetti li ma jissodisfawx 
jew jeċċedu l-livelli limit jew il-kriterju 
stipulat mill-Istat Membru skont il-
paragrafu 2(b), l-iżviluppatur għandu 
jipprovdi informazzjoni dwar il-
karatteristiċi tal-proġett u l-impatt 
potenzjali sinifikanti negattiv tiegħu fuq l-
ambjent. Il-lista dettaljata tal-informazzjoni 
li għandha tiġi pprovduta hija speċifikata 
fl-Anness II.A. L-informazzjoni għandha 
tkun disponibbli għall-pubbliku qabel id-
determinazzjoni magħmula skont il-
paragrafu 2."

Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta titwettaq evalwazzjoni każ każ jew 
jiġu stabbiliti parametri jew kriterji għall-
fini tal-paragrafu 2, l-awtorità kompetenti 
għandha tqis kriterji tal-għażla relatati mal-
karatteristiċi u l-lokalizzazzjoni tal-proġett 
u l-impatt potenzjali tiegħu fuq l-ambjent.
Il-lista dettaljata tal-kriterji tal-għażla li 
għandhom jintużaw hija speċifikata fl-
Anness III."

4. Għal proġetti elenkati fl-Anness II, l-
awtorità kompetenti għandha tqis kriterji 
tal-għażla relatati mal-karatteristiċi u l-
lokalizzazzjoni tal-proġett u l-impatt 
potenzjali tiegħu fuq l-ambjent. Il-lista
dettaljata tal-kriterji tal-għażla li għandhom 
jintużaw hija speċifikata fl-Anness III."
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Emenda 33

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

"5. L-awtorità kompetenti għandha 
tagħmel id-determinazzjoni tagħha skont 
il-paragrafu 2, b’kunsiderazzjoni għal kull 
informazzjoni pprovduta mill-iżviluppatur
skont il-paragrafu 3 filwaqt li tqis, meta 
jkun rilevanti, ir-riżultati tal-istudji, il-
verifiki preliminari jew l-istimi tal-effetti 
fuq l-ambjent li jirriżultaw minn 
leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni. Meta l-
awtorità tiddetermina li ma jkunx hemm 
bżonn ta’ valutazzjoni tal-impatt 
ambjentali skont l-Artikoli 5 sa 10 abbażi 
tal-fatt li l-proġett ma jilħaqx jew jeċċedi 
limitu jew kriterju rilevanti stipulat minn 
Stat Membru skont il-paragrafu 2(b), 
allura din id-determinazzjoni għandha 
tkun disponibbli għall-pubbliku. Inkella, 
id-determinazzjoni stabbilita skont il-
paragrafu 2 għandha:

Emenda 34

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtorità kompetenti għandha tagħmel 
id-deċiżjoni tagħha skont il-paragrafu 2 fi 
żmien tliet xhur mit-talba għal kunsens 
għall-iżvilupp u bil-kundizzjoni li l-
iżviluppatur ikun ssottometta l-
informazzjoni kollha meħtieġa. Skont in-
natura, il-kumplessità, il-lok u d-daqs tal-
proġett propost, l-awtorità kompetenti tista’ 

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

kompetenti tista’ testendi dik l-iskadenza
sa 3 xhur oħra; f’dak il-każ, l-awtorità 
kompetenti għandha tinforma l-
iżviluppatur bir-raġunijiet li jiġġustifikaw 
l-estensjoni u d-data sa meta hija 
mistennija d-determinazzjoni tagħha.

Emenda 35

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

"1. Meta għandha titwettaq stima tal-impatt 
fuq l-ambjent skont l-Artikoli 5 sa 10, l-
iżviluppatur għandu jagħmel użu mis-
servizzi tal-espert indipendenti akkreditat, 
kif definit fl-Artikolu1(2)(fa) biex iħejji
rapport ambjentali. Ir-rapport ambjentali 
għandu jkun ibbażat fuq determinazzjoni 
skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu u 
jinkludi informazzjoni li tista’ tkun 
raġonevolment meħtieġa biex jittieħdu 
deċiżjonijiet infurmati dwar l-impatti 
ambjentali tal-proġett propost inkluż 
valutazzjoni tal-impatt viżiv fejn rilevanti, 
filwaqt li jitqiesu l-għarfien u l-metodi 
attwali tal-istima, il-karatteristiċi, il-
kapaċità teknika u l-lok tal-proġett, il-
karatteristiċi tal-impatt potenzjali u l-
alternattivi għall-proġett propost. Il-lista 
dettaljata tal-informazzjoni li għandha tiġi 
pprovduta fir-rapport ambjentali hija 
speċifikata fl-Anness IV.

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 37

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-awtorità kompetenti trid tiżgura li r-
rapport ikun abbozzat jew verifikat minn 
esperti akkreditati, indipendenti u 
teknikament kompetenti msemmija fil-
paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu. Talbiet 
sussegwenti lill-iżviluppatur għal 
informazzjoni addizzjonali jistgħu jsiru 
jekk ikunu ġustifikati minn ċirkostanzi 
ġodda.

Emenda 38

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iżviluppatur għandu jiżgura li r-
rapport ambjentali huwa mħejji minn 

(a) l-iżviluppatur jista’ jirrikjedi wkoll li r-
rapport ambjentali jkun imħejji minn 
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esperti akkreditati jew teknikament 
kompetenti jew

esperti indipendenti.

Emenda 39

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 40

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

rranġamenti dettaljati għall-użu u l-għażla 
ta' esperti indipendenti (pereżempju l-
kwalifiki meħtieġa, l-assenjazzjoni ta' 
evalwazzjoni, il-liċenzjar u s-sanzjonijiet 
ta’ skwalifika), għandhom jiġu 
ddeterminati mill-Istati Membri skont id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 4.

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt b − parti introduttorja
2012/0297
Artikolu 6 – paragrafi 7 u 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandu iżdied il-paragrafu 7 li ġej: (b) għandhom jiżdiedu l-paragrafi 7 u 8 li 
ġejjin:

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – sottopunt b
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"It-termini ta' żmien sabiex il-pubbliku 
kkonċernat jiġi kkonsultat dwar ir-rapport 
ambjentali msemmi fl-Artikolu 5(1) ma 
għandhomx ikunu iqsar minn 30 jum jew 
aktar minn 60 jum. F'każijiet eċċezzjonali, 
fejn in-natura, il-kumplessità, il-lok jew id-
daqs tal-proġett propost jesiġu hekk, l-
awtorità kompetenti tista’ testendi dan it-
terminu ta’ żmien bi 30 jum oħra; f’dak il-
każ, l-awtorità kompetenti għandha 
tinforma l-iżviluppatur bir-raġunijiet li 
jiġġustifikaw l-estensjoni."

"It-termini ta' żmien sabiex il-pubbliku 
kkonċernat jiġi kkonsultat dwar ir-rapport 
ambjentali msemmi fl-Artikolu 5(1) ma 
għandhomx ikunu iqsar minn 30 jum jew 
aktar minn 60 jum. F'każijiet eċċezzjonali, 
fejn in-natura, il-kumplessità, il-lok jew id-
daqs tal-proġett propost jesiġu hekk, l-
awtorità kompetenti tista’ testendi dan it-
terminu ta’ żmien sa 30 jum ieħor; f’dak 
il-każ, l-awtorità kompetenti għandha 
tinforma l-iżviluppatur bir-raġunijiet li 
jiġġustifikaw l-estensjoni."
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Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – sottopunt b
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 6 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Sabiex tkun żgurata l-parteċipazzjoni 
effettiva tal-pubbliku kkonċernat fil-
proċeduri għat-teħid ta' deċiżjonijiet, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni ta' kuntatt u l-aċċess faċli u 
rapidu mal-awtorità responsabbli biex 
iwettqu d-dmirijiet li joħorġu minn din id-
Direttiva jkunu disponibbli għall-pubbliku 
f’kull ħin u irrispettivament minn 
kwalunkwe proġett speċifiku li għaddej 
bħalissa soġġett għal valutazzjoni tal-
impatt ambjentali, u li tingħata 
kunsiderazzjoni xierqa lill-kummenti 
magħmula u l-opinjonijiet espressi mill-
pubbliku.

Emenda 45

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Jekk l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li 
tagħti kunsens għall-iżvilupp, għandha 
tiżgura li l-kunsens għall-iżvilupp jinkludi, 
miżuri biex jiġu mmonitorjati effetti 
ambjentali negattivi sinifikanti, kemm tal-
fażijiet ta’ kostruzzjoni u operazzjonali,
sabiex tiġi vvalutata l-implimentazzjoni u 
l-effettività mistennija ta' miżuri ta' 
mitigazzjoni u kumpens, u sabiex jiġu 
identifikati kwalunkwe effetti negattivi 
sinifikanti mhux mistennija u/jew telf nett 
tal-bijodiversitá u tiffaċilitá azzjoni 
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korrettiva.

Emenda 46

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

It-tip ta' parametri li għandhom jiġu 
mmonitorjati u t-tul ta' żmien tal-
monitoraġġ għandhom ikunu proporzjonati 
man-natura, il-lokalizzazzjoni u d-daqs tal-
proġett propost u s-sinifikat tal-effetti 
ambjentali tiegħu. Is-sejbiet ta’ 
monitoraġġ bħal dan mill-fażi ta’ 
kostruzzjoni u minn dik operazzjonali 
għandhom jitressqu lill-awtoritá 
kompetenti u mqassma attivament skont 
id-Direttiva 2003/4/KE. L-arranġamenti 
eżistenti ta' monitoraġġ li jirriżultaw minn 
leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni jistgħu 
jintużaw fejn dan ikun xieraq.

Emenda 47

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-monitoraġġ jindika li hemm 
impatti negattivi sinifikanti mhux previsti 
l-iżviluppatur ikun meħtieġ jieħu azzjoni 
korrettiva.  L-iżviluppaturi, l-esperti 
teknikament kompetenti u/jew esperti 
nazzjonali jistgħu jkunu responsabbli 
għal pieni u/jew sanzjonijiet meta l-effetti 
ambjentali negattivi mhux previsti jkunu 
r-riżultat ta’ negliġenza jew ta’ ksur serju 
ta’ standards ta’ akkreditazzjoni.  Il-
proposti tal-iżviluppatur għal azzjoni 
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korrettiva għandhom ikunu disponibbli 
għall-pubbliku u approvati mill-awtoritá 
jew l-awtoritajiet kompetenti li jiżguraw il-
konformitá.

Emenda 48

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 49

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) id-dritt li l-pubbliku kkonċernat li 
jikkontesta l-informazzjoni pprovduta u 
jiftaħ proċedimenti legali skont l-Artikolu 
11.

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 9 – sottopunt b
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 9 – paragrafi 3b u 3c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-paragrafu 3 li ġej għandu jiżdied: (b) Għandhom jiżdiedu l-paragrafi 3, 4 u 5 
li ġejjin:

"4. Il-pubbliku jista’ jniedi kontestazzjoni 
legali, inkluż billi jagħmlu applikazzjoni 
għal inġunzjoni, fir-rigward tad-deċiżjoni 
ta’ kunsens għall-iżvilupp billi jnedu 
proċedimenti legali fi żmien tliet xhur 
mill-ħruġ u l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
formali mill-awtorità kompetenti."
5. L-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jiżguraw li l-proġetti 
b’kunsens ta’ żvilupp ma jibdewx qabel 
jiskadi l-limitu ta’ żmien għall-
kontestazzjoni legali.

Emenda 51

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) L-artikolu li ġej miżjud wara l-
Artikolu 9:
"(9a) L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtorità jew l-awtoritajiet 
kompetenti, meta jwettqu d-dmirijiet li 
jirriżultaw minn din id-Direttiva, ma 
jsibux ruħhom f'konflitt ta' interess fi 
sens tal-atti leġiżlattivi kollha li japplikaw 
għalihom.”

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid)
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Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 11 – paragrafi 5a u b (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) L-Artikolu 11 għandu jiġi emendat 
kif ġej:
(a) għandu iżdied il-paragrafu 6 li ġej:
"6. L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li l-
ksur tar-rekwiżiti proċedurali u formali 
huwa insinifikanti għal-legalità tal-
approvazzjoni, jekk id-deċiżjoni mingħajr 
irregolarità ma tkunx mistennija li tkun 
waħda differenti. Din is-sitwazzjoni 
tirriżulta b’mod partikolari, jekk
(a) f’każijiet meta l-parteċipazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti jew mill-pubbliku 
tkun meħtieġa skont din id-Direttiva, l-
individwi jew l-awtoritajiet li ma 
ngħatawx l-opportunità jipparteċipaw, 
iżda l-interessi involuti kienu sinifikanti 
jew tqiesu fid-deċiżjoni,
(b) l-informazzjoni skont l-Artikolu 9(1) 
mhijiex kompleta, jew
(c) tkun saret notifika żbaljata meħtieġa 
skont din id-Direttiva, iżda jkun ġie 
ssodisfat l-għan tal-indikazzjoni li sar bin-
notifika.
Jibqa’ mhux affettwat id-dritt tal-Istati 
Membri li, fil-qafas tal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tagħhom, b’mod addizzjonali 
għall-irregolarità proċedurali, jirregolaw 
ir-rekwiżit fir-rigward tal-ksur tal-
liġijiet.”
(b) għandu iżdied il-paragrafu 7 li ġej:
"7. L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li l-
istadji proċedurali li jmorru b’mod 
żbaljat, jistgħu jiġu rkuprati mill-ġdid 
anke wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni, jekk 
l-irregolarità proċedurali mhijiex waħda 
serja u ma taffettwax il-fatturi ewlenin 
tal-proġett. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jieħdu deċiżjoni ġdida 
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miftuħa, anke fil-każ li jiġu rkuprati mill-
ġdid l-istadji proċedurali żbaljati. 

Emenda 53

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 12a u Artikolu 12b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għandhom jiddaħħlu l-Artikoli 12a 
u 12b li ġejjin:

imħassar

‘Article 12a
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati b'konformità 
mal-Artikolu 12b, dwar il-kriterji tal-
għażla elenkati fl-Anness III u l-
informazzjoni msemmija fl-Annessi II.A u 
IV, sabiex tadattahom għall-progress 
xjentifiku u tekniku.
Artikolu 12b
1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati 
hija mogħtija lill-Kummissjoni soġġetta 
għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-
Artikolu.
2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 12a għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
indefinit minn [OPOCE jekk jogħġbok 
daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din 
id-Direttiva].
3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 12a tista’ tiġi revokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ 
revoka għandha ttemm id-delega ta’ 
setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. 
Għandha tkun effettiva fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
aktar tard speċifikata fiha. Ma taffettwa l-
validità tal-ebda att delegat diġà fis-seħħ.
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4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.
5. Att delegat addottat skont l-
Artikolu 12a għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni la 
mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-
Kunsill fi żmien xahrejn minn mindu 
tkun saret in-notifika ta’ dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill it-tnejn 
ikunu nfurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill."

Emenda 54

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Il-Paragrafu li ġej għandu jiżdied 
mal-Anness I:
4a. Minjieri fil-miftuħ u azzjonijiet ta' 
estrazzjoni fil-miftuħ oħra.

(L-adozzjoni ta' din l-emenda tneħħi awtomatikament ‘minjieri fil-miftuħ’ mill-unt (a) tal-
paragrafu 2 (‘INDUSTRIJA ESTRATTIVA’) tal-Anness II tad-Direttiva 2011/92/UE)

Emenda 55

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 1
Direttiva 2011/92/UE
Anness II A – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) deskrizzjoni tal-karatteristiċi fiżiċi tal-
proġett kollu, inkluż, fejn rilevanti, is-
sottosuperfiċje tiegħu, matul il-fażijiet ta' 
kostruzzjoni u operazzjonali;

(a) deskrizzjoni tal-karatteristiċi fiżiċi tal-
proġett kollu, inklużi, fejn rilevanti, is-
sottosuperfiċje tiegħu u taħt l-art , matul 
il-fażijiet ta' kostruzzjoni u operazzjonali, 
inkluż it-twaqqigħ.

Emenda 56

Proposta għal direttiva
Anness – punt 1
Direttiva 2011/92/UE
Anness II A– paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mill-użu ta' riżorsi naturali, 
partikolarment il-ħamrija, l-art, l-ilma u l-
bijodiversità inklużi bidliet 
idromorfoloġiċi.

(b) mill-użu ta' riżorsi naturali, 
partikolarment il-ħamrija, l-art, l-ilma, l-
arja u l-bijodiversità inklużi bidliet 
idromorfoloġiċi.

Emenda 57

Proposta għal direttiva
Anness – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Anness III – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-użu ta' riżorsi naturali, partikolarment 
il-ħamrija, l-art, l-ilma u l-bijodiversità 
inklużi bidliet idromorfoloġiċi.

(c) l-użu ta' riżorsi naturali, partikolarment 
il-ħamrija, l-art, l-ilma, l-arja u l-
bijodiversità inklużi bidliet 
idromorfoloġiċi.

Emenda 58

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Anness III – paragrafu 1 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ir-riskji ta' diżastri naturali u dawk 
ikkawżati mill-bniedem u r-riskju ta' 
aċċidenti, b'mod partikolari fir-rigward ta' 
bidliet idromorfoloġiċi, sustanzi, jew 
teknoloġiji jew organiżmi ħajjin użati, ta' 
kundizzjonijiet speċifiċi tas-superfiċje u 
tas-sottosuperfiċje u kundizzjonijiet jew 
użu alternattiv, u tal-probabbiltà ta' 
aċċidenti jew diżastri u l-vulnerabbiltà tal-
proġett għal dawn ir-riskji;

(f) ir-riskji ta' diżastri naturali u dawk 
ikkawżati mill-bniedem u r-riskju ta' 
aċċidenti, b'mod partikolari fir-rigward ta' 
bidliet idromorfoloġiċi, sustanzi, jew 
teknoloġiji jew organiżmi ħajjin użati, ta' 
kundizzjonijiet speċifiċi tas-superfiċje u 
tas-sottosuperfiċje u kundizzjonijiet jew 
użu alternattiv raġonevoli, u tal-
probabbiltà ta' aċċidenti jew diżastri u l-
vulnerabbiltà tal-proġett għal dawn ir-
riskji;

Emenda 59

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Anness III – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) l-impatti tal-proġett fuq l-ambjent, 
b'mod partikolari fuq l-art (żieda ta' żoni 
abitati tul iż-żmien – it-teħid tal-art), il-
ħamrija (il-materja organika, l-erożjoni, il-
kompattazzjoni, l-impermeabilità), l-ilma
(kwantità u kwalità), l-arja u l-bijodiversità
(il-kwalità u kwantità tal-popolazzjoni u d-
degradazzjoni u frammentazzjoni tal-
ekosistemi);

(j) l-impatti tal-proġett fuq l-ambjent, 
b'mod partikolari fuq l-art (żieda ta' żoni 
abitati tul iż-żmien – it-teħid tal-art), il-
ħamrija (il-materja organika, l-erożjoni, il-
kompattazzjoni, l-impermeabilità), l-ilma
(kwantità u kwalità), taħt l-art meta 
rilevanti, l-arja u l-bijodiversità (il-kwalità 
u kwantità tal-popolazzjoni u d-
degradazzjoni u frammentazzjoni tal-
ekosistemi);

Emenda 60

Proposta għal direttiva
Anness – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Anness II – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) żoni kostali, (ii) żoni kostali u l-ambjent tal-baħar;
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Emenda 61

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Anness III - paragrafu 2 – punt c – subpunt viii a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viiia) żoni jew postijiet protetti minn 
leġiżlazzjoni nazzjonali jew reġjonali.

Emenda 62

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Anness III - paragrafu 2 – punt c – subpunt viii b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viiib) żoni siżmiċi jew dawk b’riskju għoli 
ta’ diżastri naturali.

Emenda 63

Proposta għal direttiva
Anness – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Anness IV – paragrafu 1 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) deskrizzjoni tal-karatteristiċi fiżiċi tal-
proġett kollu inkluż, fejn rilevanti, fis-
sottosuperfiċje tiegħu, u l-użu tal-ilma u r-
rekwiżiti tal-użu tal-art matul il-fażijiet tal-
kostruzzjoni u tax-xogħlijiet;

(a) deskrizzjoni tal-karatteristiċi fiżiċi tal-
proġett kollu inkluż, fejn rilevanti, fis-
sottosuperfiċje tiegħu, u l-użu tal-ilma, l-
enerġija u r-rekwiżiti tal-użu tal-art matul 
il-fażijiet tal-kostruzzjoni u tax-xogħlijiet u 
tat-twaqqigħ jekk ikun rilevanti;
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Emenda 64

Proposta għal direttiva
Anness – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Anness IV – paragrafu 1 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) deskrizzjoni tal-karatteristiċi ewlenin 
tal-proċessi tal-produzzjoni, pereżempju, 
in-natura u l-kwantità tal-materjali, l-
enerġija u r-riżorsi naturali (inkluż l-ilma, 
l-art, il-ħamrija u l-bijodiversità) użati;

(b) deskrizzjoni tal-karatteristiċi ewlenin 
tal-proċessi tal-produzzjoni, pereżempju, 
in-natura u l-kwantità tal-materjali, l-
enerġija u r-riżorsi naturali (inkluż l-ilma, 
l-arja, l-art, il-ħamrija u l-bijodiversità) 
użati;

Emenda 65

Proposta għal direttiva
Anness – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Anness IV – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-emissjoni ta' sustanzi li jniġġsu, l-
istorbju, il-vibrazzjoni, id-dawl, is-sħana, 
ir-radjazzjoni, il-ħolqien ta' elementi ta' 
fastidju u l-eliminazzjoni tal-iskart;

(c) l-emissjoni ta' sustanzi li jniġġsu, l-
istorbju, il-vibrazzjoni, id-dawl, is-sħana, 
ir-radjazzjoni, il-ħolqien ta' elementi ta' 
fastidju u l-eliminazzjoni u l-irkuprar tal-
iskart;

Emenda 66

Proposta għal direttiva
Anness – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Anness IV – paragrafu 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem, il-wirt 
kulturali jew l-ambjenti (eż. minħabba 
aċċidenti jew diżastri);

(d) (d) ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem, il-
wirt kulturali jew l-ambjenti (eż. minħabba 
aċċidenti jew diżastri ikkawżati mill-
bniedem jew diżastri naturali);
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Emenda 67

Proposta għal direttiva
Anness – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Anness IV – paragrafu 5 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-emissjonijiet ta' gassijiet serra, inkluż 
mill-użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-
forestrija;

(f) l-emissjonijiet ta' gassijiet serra, inkluż 
mill-użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-
forestrija u t-talba enerġetika tal-proġett;

Emenda 68

Proposta għal direttiva
Anness – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Anness IV – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Deskrizzjoni tal-miżuri previsti sabiex 
jipprevjenu, inaqqsu u, fejn huwa 
possibbli, jikkontrobilanċjaw kull effett 
negattiv sinifikanti fuq l-ambjent 
imsemmija fil-punt 5 u, fejn xieraq, ta' 
kwalunkwe arranġament ta' monitoraġġ 
propost, li jinkludi t-tħeħħija ta' analiżi ta' 
wara li jitlesta l-proġett tal-effetti negattivi 
fuq l-ambjent. Din id-deskrizzjoni għandha 
tispjega sa fejn l-effetti negattivi sinifikanti 
huma mnaqqsa jew kontrobilanċjati u 
għandha tkopri kemm il-fażijiet tal-
kostruzzjoni kif ukoll dawk operazzjonali.

7. Deskrizzjoni tal-miżuri previsti l-ewwel 
nett sabiex jipprevjenu, imbgħad biex
inaqqsu u, fejn huwa possibbli, u bħala l-
aħħar tama, jikkontrobilanċjaw kull effett 
negattiv sinifikanti fuq l-ambjent 
imsemmija fil-punt 5 u, fejn xieraq, ta' 
kwalunkwe arranġament ta' monitoraġġ 
propost, li jinkludi t-tħeħħija ta' analiżi ta' 
wara li jitlesta l-proġett tal-effetti negattivi 
fuq l-ambjent. Din id-deskrizzjoni għandha 
tispjega sa fejn l-effetti negattivi sinifikanti 
huma mnaqqsa jew kontrobilanċjati u 
għandha tkopri kemm il-fażijiet tal-
kostruzzjoni kif ukoll dawk operazzjonali.
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