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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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk f'xi Stati Membri huma applikati regoli aktar protettivi, dawn għandhom jkomplu 
japplikaw kif stipulat fil-Premessa (3) tad-Direttiva 2011/92/KE.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Skont l-Artikolu 191(2) tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea , il-politika tal-Unjoni dwar l-
ambjent għandha tkun imsejsa fuq il-
prinċipju tal-prekawzjoni u fuq il-
prinċipji li għandha tittieħed azzjoni 
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preventiva, billi l-ħsara lill-ambjent 
għandha, bħala prijorità, tissewwa f’ras 
il-għajn u min iniġġes għandu jħallas.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun żgurat livell ta' protezzjoni ambjentali ogħla permezz ta' teħid ta' deċiżjonijiet 
preventivi f'każ ta' riskju. Kif stipulat fil-Premessa (2) tad-Direttiva 2011/92/KE.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 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, il-bijodiversità, l-użu tal-art, 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tibdil tal-użu tal-art kien l-indikatur viżibbli tat-traċċa tal-bniedem u l-aktar mutur 
importanti tat-telf ta' bijodiversità u ta' forom oħra ta' degradazzjoni tal-art.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fl-applikazzjoni tad-
Direttiva 2011/92/UE, jinħtieġ li jiġi
żgurat ambjent kummerċjali kompetittiv, 
speċjalment għall-impriżi żgħar u medji, 
sabiex jiġġeneraw tkabbir intelliġenti, 

(12) Filwaqt li l-Unjoni għandha bżonn 
tindirizza ambjent kummerċjali aktar 
sostenibbli, b'mod partikolari għall-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, l-
implimentazzjoni tad-
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sostenibbli u inklużiv, skont l-objettivi 
stabbiliti fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni bit-titolu 'Ewropa 2020 -
Strateġija għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv'.

Direttiva 2011/92/UE għandha tibqa l-
għodda ewlenija għall-prevenzjoni tat-
tħassir tal-ambjent u biex tkun promossa 
ekonomija aktar aktar u 
ambjentalieffikaċi fl-użu tar-riżorsi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva tittrata dwar l-impatt fuq l-ambjent ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati u 
għalhekk il-protezzjoni tal-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem għandha tingħata prijorità. Il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropa 2020 tittratta dwar strateġija għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv.

Emenda 5

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 għall-
proġetti li għandhom bħala l-għan ewlieni 
tagħhom li jwieġbu għall-emerġenzi ċivili, 
soġġett għal informazzjoni adegwata 
pprovduta lill-Kummissjoni u lill-pubbliku 
kkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva għandha tkun stretta kemm jista' jkun jekk irridu naraw li l-proġetti jsegwu 
r-rekwiżiti ambjentali. Jistgħu jsiru ċerti eżenzjonijiet biss għal proġetti li jwieġbu għall-
emerġenzi ċivili. Il-Kummissjoni u l-pubbliku kkonċernat għandhom jiġu informati kif xieraq.
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Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Konvenzjoni dwar il-Valutazzjoni 
tal-Impatt Ambjentali f'Kuntest 
Transkonfinali (Konvenzjoni Espoo) 
tistipula l-obbligi tal-Partijiet li qablu li 
jintrabtu mill-Konvenzjoni biex iwettqu 
valutazzjoni tal-impatt ambjentali ta' ċerti 
attivitajiet fi stadju bikri tal-ippjanar.
Tistipula wkoll l-obbligu ġenerali li l-
Istati jinnotifikaw u jikkonsultaw lil 
xulxin dwar kull proġett ewlieni  lil hinn 
mill-fruntieri, li jkun għal kunsiderazzjoni 
u li x'aktarx li jkollu effett ambjentali 
negattiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-theddid ambjentali ma għandux rispett għall-fruntieri nazzjonali. Il-Komunità Ewropea 
ffirmat il-Konvenzjoni Espoo fil-25 ta' Frar 1991 u rratifikata fl-24 ta' Ġunju 1997.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid 
ta' deċiżjonijiet hi kruċjali biex ikun 
żgurat li dak li jieħu d-deċiżjoni 
jikkunsidra l-opinjonijiet u t-tħassib li 
jista' jkun rilevanti fir-rigward ta' dawk 
id-deċiżjonijiet, biex b'hekk tikber ir-
responsabilità u t-trasparenza tal-proċess 
ta' teħid ta' deċiżjonijiet, li ttejjeb il-
kwalità sostantiva tad-deċiżjonijiet u l-
kontribut għall-għarfien pubbliku tal-
kwistjonijiet ambjentali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawk li jistgħu jiġu affettwati b'deċiżjoni dwar proġett għandhom id-dritt li jkunu informati 
tajjeb u mħeġġa jipparteċipaw fid-deċiżjonijiet li jaffettwawhom.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 22b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22b) Il-Konvenzjoni ta' Aarhus, li kienet 
iffirmata u ratifikata mill-Unjoni 
Ewropea, tagħti drittijiet lill-pubbliku fir-
rigward tal-aċċess għall-informazzjoni, 
parteċipazzjoni pubblika u aċċess għall-
ġustizzja fil-proċessi tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet fir-rigward ta' kwistjonijiet li 
jikkonċernaw l-ambjent lokali, nazzjonali 
u transkonfinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Konvenzjoni ta' Aarhus hi ftehima ambjentali multilaterali li permezz tagħha żdiedu l-
opportunitajiet biex iċ-ċittadini jkollhom aċċess għall-informazzjoni ambjentali, li ssaħħaħ in-
netwerk ta’ governanza ambjentali u tkabbar in-novità ta’ mekkaniżmu maħluq biex jagħti s-
setgħa lill-valur ta’ parteċipazzjoni pubblika fil-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u fl-iżgurar 
ta’ aċċess għall-ġustizzja.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28)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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titjib fil-kwalità tal-ħajja hi wieħed mill-objettivi strateġiċi tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-
Unjoni Ewropea.

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ ċarezza u biex tkun evitata l-konfużjoni, l-awtorità kompetenti għandha 
tħejji rapport ambjentali.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - punt 1 - punt 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 għandha 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.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-telf kontinwu tal-bijodiversità Ewropea wassal biex jittieħdu impenji ġodda ħalli jitwaqqaf 
it-telf u d-degradazzjoni tas-servizzi tal-ekosistema sal-2020 u biex dawn jitreġġgħu lura 
meta jkun fattibbli Hemm bżonn ta' definizzjoni għal raġunijiet ta' ċarezza u tisħiħ tal-EIA 
bħala għodda kruċjali fil-protezzjoni tal-bijodiversità, kemm ġewwa u lil hinn mis-siti 
stipulati skont id-Direttivi dwar in-Natura.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - punt 1 - punt 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 
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jirrimedja effetti negattivi mhux previsti 
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta’ definizzjoni dwar azzjoni korrettiva sabiex jissaħħaħ ir-rekwiżit li l-
iżviluppatur jieħu azzjoni korrettiva meta l-monitoraġġ juri li l-miżuri ta’ mitigazzjoni u 
kumpens mhumiex qed jaħdmu jew ikun hemm impatti ambjentali negattivi sinifikanti.

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(gc)"indipendenti" tfisser kapaċi 
teżerċità oġġettività teknika/xjentifika, 
ħielsa minn direzzjoni jew influwenza 
minn awtorità kompetenti, mill-
iżviluppatur u/jew l-awtorità nazzjonali.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni hi meħtieġa biex jiġu garantiti l-indipendenza u l-professjonaliżmu tal-
esperti;

Emenda 14

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



PA\930581MT.doc PE507.937v01-0013/35 PA\930581MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(gd)"esperti akkreditati u teknikament 
kompetenti” u “esperti nazzjonali” jfissru 
esperti li grazzi għall-kwalifiki, l-għarfien 
espert u l-esperjenza tagħhom jitqiesu 
mill-korp ta’ akkreditazzjoni nazzjonali 
bħala teknikament kompetenti biex iħejju 
jew jivverifikaw ir-rapporti ambjentali jew 
kwalunkwe informazzjoni ambjentali oħra 
skont din id-Direttiva".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni hi meħtieġa peress li kemm l-iżviluppatur u l-awtorità kompetenti huma 
meħtieġa jużaw esperti akkreditati u teknikament kompetenti għat-tħejjija jew għall-verifika 
tar-rapport ambjentali. L-użu ta' esperti akkreditati u teknikament kompetenti għandu 
japplika wkoll għal kwalunkwe tip ta’ informazzjoni ambjentali li tista’ tingħata jew tkun 
ivverifikata mill-esperti, pereżempju fil-kuntest ta’ skrining u ta' definizzjoni tal-ambitu.

Emenda 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(ge)"sanzjonijiet” tfisser is-sospensjoni 
jew it-tneħħija tal-akkreditazzjoni ta' 
esperti jew is-sospensjoni minn, jew it-
tneħħija ta’ sħubija ta’ esperti minn 
kumitat ta’ esperti nazzjonali, f’każijiet ta’ 
ksur serju ta’ standards ta’ 
akkreditazzjoni fit-tħejjija jew fil-verifika 
ta’ rapporti ambjentali u ta’ informazzjoni 
ambjentali oħra skont din id-Direttiva.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiddaħħlu sanzjonijiet għall-esperti li l-ħidma tagħhom titqies negliġenti jew 
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serjament sub-standard fil-kwalità.

Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(gf)"pieni" tfisser multi penali u/jew 
prosekuzzjoni kriminali li għalihom l-
esperti akkreditati u partijiet responsabbli 
oħrajn jitqiesu li għandhom obbligu 
lejhom f’ċirkostanzi ta’ kwalunkwe 
negliġenza jew ta’ ksur serju ta’ standards 
ta’ akkreditazzjoni fit-tħejjija jew fil-
verifika ta’ rapporti ambjentali u ta’ 
kwalunkwe informazzjoni ambjentali oħra 
skont din id-Direttiva.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu introdotti pieni għal dawk l-esperti li xogħolhom jinstab li jkun negliġenti jew 
serjament sub-standard fil-kwalità.

Emenda 17

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

"3. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, fuq 
bażi ta’ każ każ u jekk previst mil-liġi 
nazzjonali, u biss wara konsultazzjoni 
mal-pubbliku, 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." L-
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Istati Membri għandhom jinformaw lill-
Kummissjoni dwar kwalunkwe użu li 
jkunu għamlu ta’ dawn id-derogi, ir-
raġunijiet għalihom u l-iskop tagħhom.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva għandha tkun kemm jista’ jkun stretta jekk irridu naraw li l-proġetti jsegwu 
r-rekwiżiti ambjentali. Jista' jkun hemm ċerti eżenzjonijiet biss għal proġetti li jwieġbu għall-
emerġenzi ċivili. Il-Kummissjoni u l-pubbliku kkonċernat għandhom jiġu informati kif xieraq.

Emenda 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva EIA għandha tkun kemm jista’ jkun stretta jekk irridu naraw li l-proġetti jsegwu 
r-rekwiżiti ambjentali. Jekk ikun hemm derogi minħabba atti speċifiċi ta’ leġiżlazzjoni 
nazzjonali, l-implimentazzjoni effettiva, uniformi u xierqa tad-Direttiva EIA mhijiex garantita.
Barra minn hekk din id-deroga toħloq problemi fir-rigward tal-obbligu ta’ traspożizzjoni fl-
Istati Membri kollha.
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Emenda 19

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

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, inkluż dawk b’effett 
transkonfinali, 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. Għandha tkun applikata l-
leġiżlazzjoni l-iktar stretta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċeduri transkonfinali tal-EIA, skont id-Direttiva jeħtieġ li jiġu allinjati aktar mar-
rekwiżiti tal-Konvenzjoni Espoo li tagħha l-UE hi firmatarja. Għandha tkun applikata l-aktar 
leġiżlazzjoni stretta sabiex l-ambjent u s-saħħa pubblika jkunu protetti aħjar.

Emenda 20

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 2, il-paragrafu 4 għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej:
4. Mingħajr preġudizzju għall-
Artikolu 7, l-Istati Membri jistgħu 
f’każijiet eċċezzjonali u biss wara 
konsultazzjoni mal-pubbliku, jeżentaw 
proġett speċifiku kollu kemm hu jew 
parti minnu mid-dispożizzjonijiet 
stipulati f’din id-Direttiva.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm proċess trasparenti u robust, il-konsultazzjoni mal-pubbliku hi meħtieġa
meta l-Istati Membri jiddeċiedu dwar proġetti speċifiċi.

Emenda 21

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

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) 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;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-telf kontinwu tal-bijodiversità tal-Ewropa wassal għal impenji ġodda biex jitwaqqaf it-
telfien tiegħu u d-degradazzjoni tas-servizzi tal-ekosistema sal-2020 u li dawn jitreġġgħu lura 
meta fattibbli.

Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-subparagrafu li ġej huwa miżjud fil-
paragrafu 2:

L-Istati Membri jistgħu jiddeċidu li 
japplikaw iż-żewġ proċeduri msemmija 
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fil-punti (a) u (b). Fejn (b) tapplika, il-
pubbliku għandu jiġi kkonsultat fit-tfassil 
tal-limiti jew tal-kriterji.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjoni mal-pubbliku hi meħtieġa meta l-Istati Membri jiffissaw il-limiti stipulati fl-
Anness II, sabiex ikun hemm proċess trasparenti u robust.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4 – punt 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 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 skont il-paragrafu 2."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nopponu l-proposta li l-informazzjoni pprovduta mill-iżviluppatur għal skopijiet ta’ skrining 
għandha tinkludi miżuri ta’ mitigazzjoni (Artikolu 4(3). Għalkemm hu importanti li l-proġetti 
jevitaw u jnaqqsu l-effetti sinifikanti, dawn l-effetti għandhom jiġu evalwati, u għandhom jiġu 
żviluppati miżuri ta’ mitigazzjoni effikaċi permezz tal-proċess EIA. Jeżisti riskju reali li l-
iżviluppaturi jkollhom it-tendenza li jippreżentaw dokument fl-istadju tal-iskrining li jkun 
simili fid-deher għal dikjarazzjoni ambjentali sħiħa sabiex il-proġett ikun skrinjat, u b’hekk 
tkun evitata l-kunsiderazzjoni xierqa tal-alternattivi, il-konsultazzjoni mal-awtoritajiet 
ambjentali u l-parteċipazzjoni tal-pubbliku.
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Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-awtorità kompetenti tista’ 
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mat-tibdiliet fl-Artikolu 4, paragrafu 3.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - punt 4 - punt 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-paragrafi 2 u 4a, b’kunsiderazzjoni ta’ 
kwalunkwe informazzjoni pprovduta mill-
iżviluppatur  skont il-paragrafu 3 u 
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-
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paragrafu 2(b), allura din id-
determinazzjoni għandha tkun disponibbli 
għall-pubbliku. Jekk le, id-
determinazzjoni skont il-paragrafu 2 
għandha:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mat-tibdiliet fl-Artikolu 4, paragrafu 3.

Emenda 26

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

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) u l-iżviluppatur u l-pubbliku 
kkonċernat, 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:

Or. en

Ġustifikazzjoni

sabiex tinkludi l-parteċipazzjoni pubbliku fil-proċeduri ta’ definizzjoni tal-ambitu skont l-
Artikolu 5.

Emenda 27

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

(d) alternattivi raġonevoli għall-proġett 
propost u l-karatteristiċi speċifiċi tiegħu; (d)»» l-alternattivi rilevanti għall-

proġett propost u l-karatteristiċi speċifiċi 
tiegħu, b’kunsiderazzjoni tal-effetti 
ambjentali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-alternattivi għandhom jiġu evalwati mill-aspetti ambjentali. Jekk l-alternattivi jkunu biss 
kożmetiċi u jżommu l-istess approċċ dawn mhux se jwettqu r-rekwiżiti tat-talbiet ambjentali.

Emenda 28

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 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ovvju li l-awtorità kompetenti tista’ titlob għal informazzjoni addizzjonali meta jkun 
hemm ċirkostanzi ġodda mingħajr ma tkun obbligata li tiġġustifika t-talba tagħha.
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Emenda 29

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Biex jiġu garantiti l-kompletezza u 
kwalità suffiċjenti tar-rapporti ambjentali 
msemmija fl-Artikolu 5(1):

3. Biex jiġu garantiti l-kompletezza, il-
kwalità suffiċjenti u l-indipendenza tar-
rapporti ambjentali u ta’ informazzjoni 
ambjentali skont din id-Direttiva
msemmija fl-Artikolu 5(1):

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

(a) l-iżviluppatur għandu jiżgura li r-
rapport ambjentali u ta’ informazzjoni 
ambjentali skont din id-Direttiva huwa 
mħejji minn esperti  indipendenti 
akkreditati jew teknikament kompetenti u

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

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

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 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 u ta’ 
informazzjoni ambjentali skont din id-
Direttiva.

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."

L-arranġamenti dettaljati għall-użu u l-
għażla ta' esperti indipendenti akkreditati u 
teknikament kompetenti (pereżempju l-
kwalifiki meħtieġa, l-assenjazzjoni ta' 
evalwazzjoni, il-liċenzjar, l-iskwalifika, 
sanzjonijiet u pieni), għandhom jiġu 
ddeterminati mill-Istati Membri skont id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 4."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-iskop tal-emendi proposti hu li jiżgura l-indipendenza u l-professjonaliżmu tal-esperti.

Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Artikolu 5, il-paragrafu li ġej jiżdied 
wara l-paragrafu 3:
"3a. L-Istati Membri għandhom jagħmlu 
l-arranġamenti tagħhom biex iwaqqfu u 
jissorveljaw il-korpi ta’ akkreditazzjoni 
nazzjonali indipendenti biex japplikaw 
standards suffiċjenti u tekniċi ta’ kwalità 
għall-akkreditazzjoni ta’ esperti 
teknikament kompetenti u/jew ta’ kumitat 
nazzjonali ta’ esperti.  F’ċirkostanzi ta’ 
ksur serju ta’ standards ta’ 
akkreditazzjoni minn esperti fit-tħejjija 
jew fil-verifika ta’ rapport ambjentali u 
ta’ informazzjoni ambjentali oħra skont 
din id-direttiva, l-esperti responsabbli 
għandhom soġġetti għal sanzjonijiet u 
pieni.  Esperti akkreditati u/jew 
teknikament kompetenti maħtura fil-
kumitati nazzjonali, fejn applikabbli 
għandhom ikunu responsabbli bl-istess 
mod."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda hu li tippromwovi l-indipendenza teknika tal-esperti u tiżgura li 
jkunu responsabbli għall-kompletezza u l-kwalità tal-informazzjoni li jipprovdu jew li 
jivverifikaw.
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Emenda 31

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 6(8) tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus jitlob li tingħata “kunsiderazzjoni xierqa” tal-
eżitu tal-proċedura ta’ parteċipazzjoni pubblika, li jimplika “orjentazzjoni” lejn id-deċiżjoni 
li trid tittieħed. Ir-rekwiżit anqas strett skont id-Direttiva attwali biex jigura li d-deċiżjoni tal-
awtorità kompetenti “tagħti kunsiderazzjoni” lill-proċedura ta’ parteċipazzjoni pubblika 
għalhekk tonqos milli tikseb dak li hu meħtieġ biex il-Konvenzjoni ta’ Aarhus tkun trasposta 

b’mod xieraq.»»»Biex titneħħa din l-inkonsistenza nipproponu li nadottaw it-
terminoloġija ta’ Aarhus “tingħata kunsiderazzjoni xierqa”.

Emenda 32

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 

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 dawk ta' 
operazzjonii, sabiex tiġi vvalutata l-
implimentazzjoni u l-effettività mistennija 
ta' miżuri ta' mitigazzjoni u kumpens, u 
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mistennija. sabiex jiġu identifikati kwalunkwe effetti 
negattivi mhux mistennija, u/jew it-telf nett 
ta’ bijodiversità u biex tiffaċilita l-azzjoni 
korrettiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun żgurat li l-monitoraġġ ikopri l-fażijiet ta’ kostruzzjoni u dawk operattivi, għandu 
jitressaq quddiem l-awtorità kompetenti u r-riżultati għandhom ikunu disponibbli għall-
pubbliku.

Emenda 33

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.

The type of parameters to be monitored 
and the duration of the monitoring shall be 
proportionate to the nature, location and 
size of the proposed project and the 
significance of its environmental effects.
Is-sejbiet ta’ dan it-tip ta’ monitoraġġ 
għandhom jitressqu quddiem l-awtorità 
kompetenti u għandhom ikunu 
disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun żgurat li l-monitoraġġ ikopri l-fażijiet ta’ kostruzzjoni u dawk operattivi, għandu 
jitressaq quddiem l-awtorità kompetenti u r-riżultati għandhom ikunu disponibbli għall-
pubbliku.

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 8 - paragrafu 2 - subparagrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-monitoraġġ jindika li hemm effetti 
negattivi mhux previsti, l-iżviluppatur 
għandu jintalab 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 korrettiva 
għandhom ikunu disponibbli għall-
pubbliku u approvati mill-awtorità 
kompetenti li għandha tiżgura 
konformità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun żgurat li l-monitoraġġ ikopri l-fażijiet ta’ kostruzzjoni u dawk operattivi, għandu 
jitressaq quddiem l-awtorità kompetenti u r-riżultati għandhom ikunu disponibbli għall-
pubbliku..

Emenda 35

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) wara li jkunu ġew eżaminati r-rapport 
ambjentali u t-tħassib u l-opinjonijiet 
espressi mill-pubbliku kkonċernat, ir-
raġunijiet u l-konsiderazzjonijiet ewlenin li 
fuqhom hija msejsa d-deċiżjoni, inkluża 
informazzjoni dwar il-proċess tal-
parteċipazzjoni tal-pubbliku;

(b) wara li jkunu ġew eżaminati r-rapport 
ambjentali u t-tħassib u l-opinjonijiet 
espressi mill-pubbliku kkonċernat, ir-
raġunijiet u l-konsiderazzjonijiet ewlenin li 
fuqhom hija msejsa d-deċiżjoni, inkluża 
informazzjoni dwar kif ingħata 
kunsiderazzjoni il-proċess tal-
parteċipazzjoni tal-pubbliku;

Or. en
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Ġustifikazzjoni L-Artikolu 6(8) tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus jitlob li tingħata “kunsiderazzjoni 
xierqa” tal-eżitu tal-proċedura ta’ parteċipazzjoni pubblika. Nipproponu l-adozzjoni tat-
terminoloġija ta’ Aarhus “kunsiderazzjoni xierqa” li tallinja d-Direttiva mal-Konvenzjoni.

Emenda 36

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’konformità mal-paragrafu 1 tal-Artikolu 9.

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - punt 9 - punt b
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 9 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

"4. Il-pubbliku jista’ jniedi sfida legali, 
inkluż billi jagħmlu applikazzjoni għal 
rimedju b'mandat ta' inibizzjoni, fir-
rigward tad-deċiżjoni ta’ kunsens għall-
iżvilupp billi jnedu proċedimenti legali fi 
żmien tliet xhur tad-deċiżjoni formali 
mill-awtorità kompetenti."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva ma tipprovdi l-ebda rimedju kif mitlub mill-Konvenzjoni ta’ Aarhus. L-iskop ta’ 
din l-emenda hu li tindirizza din in-nuqqasijiet u tipprovdi limitu ta’ żmien raġonevoli u 
xieraq għall-pubbliku biex ikun jista' jressaq sfida legali, filwaqt li jiżgura li l-proġetti 
b’kunsens ta’ żvilupp ma jibdewx qabel l-iskadenza ta’ limitu ta’ żmien għall-isfida legali.

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 11
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 12 b - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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].

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 12a għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ 5 snin minn 
[OPOCE jekk jogħġbok daħħal id-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva]. Il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport 
rigward id-delega tas-setgħa sa mhux 
aktar tard minn disa' xhur qabel ma 
jintemm il-perjodu ta' 5 snin. Id-delega 
tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod 
taċitu għal perjodi ta' tul identiku, 
sakemm il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill ma jopponix tali estensjoni u 
mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-
tmiem kull perjodu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 290(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jispeċifika li “L-
objettivi, il-kontenut, il-kamp ta’ applikazzjoni u t-tul tad-delega ta’ setgħa għandhom jiġu 
definiti espressament fl-atti leġiżlattivi”. Sabiex istituzzjonijiet oħrajn tal-UE jiġu mgħarrfa 
dwar l-adozzjoni u r-riżultati tal-atti ddelegati.

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Anness – punt -1(ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 53 - paragrafi 14a u b (ġodda)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

il-paragrafi li ġejjin jiżdiedu f’Artikolu 2:
"14a. L-esplorazzjoni, l-evalwazzjoni u l-
estrazzjoni taż-żejt u/jew tal-gass naturali 
li jkun maqbud fis-saffi tal-gass tax-shale 
jew f’formazzjonijiet ta’ blat sedimentarju 
b’permeabilità u b’porosità simili jew 
aktar baxxa, indipendentement mill-
kwantità estratta.
14b. L-esplorazzjoni u l-estrazzjoni tal-
gass naturali minn saffi ta’ faħam, 
indipendentement mill-kwantità estratta."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-partikolaritajiet tal-attivitajiet ta’ estrazzjoni tal-gass tax-shale huma kwistjoni importanti 
li attwalment mhijiex kopruta b’mod xieraq mid-Direttiva tal-EIA u dan jesponi lil dawn l-
attivitajiet għal EIA mhux sistematika u mhux obbligatorja problematika qabel kwalunkwe 
proġett ġdid. Din l-emenda timxi fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat PETI li jitolbu l-
applikazzjoni ta’ EIA sistematika għal kwalunkwe proġett mhux konvenzjonali ta’ gass jew 
żejt. Ġiet miżjuda mal-Anness I, bi tkomplija fuq l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva tal-EIA li 
jiddikjara li l-evalwazzjoni hi obbligatorja għal ċerti proġetti msemmija fl-Anness I.

Emenda 40

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) deskrizzjoni tal-lok tal-proġett, 
partikolarment fir-rigward tas-sensisittività 
taż-żoni ġeografiċi li x'aktarx ikunu 
affettwati.

(b) deskrizzjoni tal-lok tal-proġett, taż-
żona tal-madwar, partikolarment fir-
rigward tas-sensisittività taż-żoni 
ġeografiċi li x'aktarx ikunu affettwati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex id-deskrizzjoni tal-ambjent fiżiku tkun qrib il-proġett.
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Emenda 41

Proposta għal direttiva
Anness – punt 1
Direttiva 2011/92/UE
Anness II - 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-arja għandha ukoll tkun inkluża bħala riżorsa naturali.

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Anness – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Anness II - 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-arja għandha ukoll tkun inkluża bħala riżorsa naturali.
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Emenda 43

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm iż-żoni tal-kosta jkopru l-interazzjoni bejn il-partijiet tal-baħar u tal-art, hu 
importanti li jkun inkluż “l-ambjent tal-baħar”.

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Anness – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Anness III – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) żona tal-madwar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li jiddaħħal subparagrafu (d) biex jiddeskrivi iż-żona tal-madwar ta’ sit ta’ 
proġett.

Emenda 45

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-

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

sottosuperfiċje tiegħu, u l-użu tal-ilma, l-
enerġija u r-rekwiżiti tal-użu tal-art matul 
il-fażijiet tal-kostruzzjoni u tax-xogħlijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu importanti li l-enerġija tiġi inkluża.

Emenda 46

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-art, l-arja, il-ħamrija u l-bijodiversità) 
użati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-arja għandha ukoll tkun inkluża bħala riżorsa naturali.

Emenda 47

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-eżistenza tal-proġett; (a)  l-eżistenza, it-twaqqigħ, il-kostruzzjoni 
u t-tħaddim tal-proġett;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

B’konformità mad-dispożizzjoni l-ġdida fl-Artikolu 2.

Emenda 48

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;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irkuprar tal-iskart jitratta l-użu tal-iskart biex jieħu post materjali mhux għall-iskart oħrajn 
biex jinkiseb eżitu ta’ benefiċċju b’mod ambjentalment ġust .

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Anness – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Anness II - 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) ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem, il-wirt 
kulturali jew l-ambjenti (eż. minħabba 
aċċidenti jew diżastri ikkawżati mill-
bniedem jew diżastri naturali);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun speċifikat li d-diżastri jistgħu ukoll ikun tort tal-bniedem.
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Emenda 50

Proposta għal direttiva
Anness – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Anness II - 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;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enerġija għandha ukoll tkun inkluża.

Emenda 51

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.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-EIA titlob li l-iżviluppatur jiddeskrivi l-miżuri ewlenin biex jiġu evitati, imnaqqsa u, jekk 
possibbli, kontrobilanċjati l-effetti negattivi sinifikanti. Din l-emenda ssaħħaħ il- ġerarkija ta’ 
mitigazzjoni għaliex tenfasizza preferenza li tkun evitata l-ħsara, u l-kontrobilanċjar għandu 
jintuża biss bħala l-aħħar tama.


