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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta tal-Kummissjoni

Id-Direttiva 2011/92/UE (Direttiva EIA) tirrikjedi li ssir stima tal-impatt fuq l-ambjent ta’ 
proġetti li aktarx ikollhom effetti ambjentali sinifikanti qabel ma jiġu awtorizzati.
Minkejja li ġiet emendata diversi drabi qabel l-adozzjoni tagħha fl-1985, id-Direttiva ma 
nbidlitx b’mod sinifikanti biżżejjed biex tirrifletti l-bidliet li għadhom għaddejjin fir-rigward 
tal-politika u fil-kuntest legali u tekniku.  Tul dawn l-aħħar 25 sena l-UE kibret, bħalma kibru 
wkoll l-ambitu u l-gravità tal-kwistjonijiet ambjentali li jridu jiġu indirizzati kif ukoll l-għadd 
ta' proġetti ta' infrastruttura ewlenin fuq skala tal-UE (pereżempju proġetti transkonfinali fil-
qasam tal-enerġija jew tat-trasport). B’rispons għal dawn il-bidliet, il-proposta għal Direttiva 
li temenda qed tintroduċi aġġornamenti ġodda u importanti fil-qafas leġiżlattiv billi tindirizza 
n-nuqqasijiet fil-proċedura tal-iscreening, fil-kwalità u fl-analiżi tal-istimi tal-impatt fuq l-
ambjent kif ukoll ir-riskju ta’ inkonsistenzi fil-proċess ta’ valutazzjoni. Fl-aħħar iżda mhux l-
inqas, tħalli miftuħa l-possibilità li d-Direttiva ma tiġix applikata fil-każ ta’ proġetti li l-uniku 
għan tagħhom ikun id-difiża nazzjonali jew reazzjoni għal emerġenzi ċivili.

Il-perspettiva tar-rapporteur

Ir-rapporteur jappoġġa l-bidliet fid-Direttiva li qed tipproponi l-Kummissjoni, għax jemmen li 
minħabba n-natura transkonfinali tal-kwistjonijiet ambjentali (pereżempju t-tibdil fil-klima, 
ir-riskju ta’ diżastri) u ta’ wħud mill-proġetti, tinħtieġ azzjoni fil-livell Ewropew biex ikunu 
żgurati kundizzjonijiet indaqs u biex toffri valur miżjud meta mqabbla ma’ azzjonijiet 
nazzjonali individwali. Madankollu, jemmen li ċerti aspetti tad-Direttiva jistgħu ikomplu 
jittejbu permezz ta’ ftit aġġustamenti minuri. Dawn jinkludu enfasi fuq l-impatt li l-proċess 
tal-istimi ambjentali jista’ jkollu fuq il-ħarsien tal-wirt storiku jew fuq it-turiżmu, kif ukoll 
rikonoxximent tan-natura speċjali ta’ proġetti transfruntiera, li huma tant importanti għall-
politika tat-trasport Ewropea, għal kuntrarju ta’ proġetti li b’effetti transkonfinali. Fil-fehma 
tiegħu, din id-distinzjoni hija vitali biex ikun possibbli li niżguraw koordinazzjoni massima 
tal-azzjonijiet biex jintlaħqu skadenzi li sikwit ikun stretti u l-aspettattivi ta’ diversi partijiet 
konċernati pubbliċi u privati. Finalment, biex il-qafas legali Ewropew ikun aktar koerenti, ir-
Rapporteur jipproponi xi allinjamenti żgħar mal-leġiżlazzjoni dwar il-linji gwida tan-Netwerk 
Trans-Ewropew tat-Trasport.

Dawn il-fehmiet huma riflessi fl-emendi li ġejjin:
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EMENDI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu 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 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Għandhom jittieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex jiġi żgurat li l-proġetti 
jitwettqu f’konformità mar-regoli u l-
proċeduri rilevanti kemm tal-Unjoni kif 
ukoll dawk nazzjonali, b’mod partikolari 
mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
ambjent, il-ħarsien tal-klima, is-sikurezza, 
is-sigurtà, il-kompetizzjoni, l-għajnuna 
mill-Istat, l-akkwist pubbliku, is-saħħa 
pubblika u l-aċċessibilità.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 21b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) Għal proġetti transfruntiera, l-Istati 
Membri u l-pajjiżi ġirien involuti 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex jiżguraw li l-awtoritajiet 
kompetenti rispettivi jikkooperaw biex 
jipprevedu b’mod konġunt stima tal-
impatt ambjentali transkonfinali unika, 
integrata u koerenti minn stadju bikri tal-
ippjanar, skont il-leġiżlazzjoni applikabbli 
dwar il-kofinanzjament tal-UE.
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Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Fost l-għanijiet tal-Konvenzjoni ta’ 
Aarhus, ratifikata mill-UE u trasferita 
għal-leġiżlazzjoni tagħha, hemm dak li 
jiggarantixxi d-drittijiet tal-
parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-
deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet ambjentali.
Għalhekk, dik il-parteċipazzjoni, inkluża 
l-parteċipazzjoni minn assoċjazzjonijiet, 
organizzazzjonijiet u gruppi, b’mod 
partikolari l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi li jippromwovu l-ħarsien tal-
ambjent, għandhom ikomplu jiġu 
mrawma. Elementi ta’ din id-Direttiva 
għandhom ukoll jiġu msaħħa fil-proġetti 
tat-trasport transkonfinali, filwaqt li jsir 
użu ta’ strutturi eżistenti għall-iżvilupp ta' 
kurituri tat-trasport u ta’ għodod biex jiġi 
identifikat l-impatt potenzjali fuq l-
ambjent.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) L-Istati Membri u promoturi oħra 
tal-proġetti għandhom jiżguraw li l-
valutazzjonijiet ta’ proġetti transkonfinali 
jitwettqu b’mod effiċjenti, filwaqt li jiġi 
evitat id-dewmien bla bżonn.
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Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) 'sezzjoni transkonfinali' tfisser is-
sezzjoni li tiżgura l-kontinwità ta' proġett 
ta' interess komuni bejn l-eqreb nodi 
urbani fuq iż-żewġ naħat tal-konfini ta' 
żewġ Stati Membri jew bejn Stat Membru 
u pajjiż ġar

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li din id-Direttiva ssir aktar koerenti mal-Konvenzjoni Espoo u r-regolament ġdid 
tat-TEN-T, jeħtieġ li jintużaw l-istess kliem u definizzjonijiet.

Emenda6

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt c
Direttiva 2011/92/EU
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. stati Membri jistgħu jiddeċiedu, fuq bażi 
ta’ każ każ u jekk previst mil-liġi 
nazzjonali, li ma japplikawx din id-
Direttiva għall-proġetti li l-uniku għan 
tagħhom huwa d-difiża nazzjonali jew ir-
reazzjoni għal emerġenzi ċivili jew il-
ħarsien tal-wirt storiku kif klassifikat
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru jekk jidhrilhom li tali 
applikazzjoni jkollha effett negattiv fuq 
dawk l-għanijiet.

Ġustifikazzjoni

Il-wirt storiku huwa parti importanti mill-identità kollettiva u għaldaqstant għandu jkun 
possibbli li l-proġetti li jkollhom l-għan li jħarsu dan il-wirt jiġu eżentati mill-applikazzjoni 
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ta' din id-Direttiva.

Emenda 7

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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.

Ġustifikazzjoni

Fil-proġetti tat-TEN-T, il-kurituri prinċipali jinkludu proġetti transkonfinali ewlenin fejn l-
istima tal-impatt fuq l-ambjent trid issir filwaqt li jiġu ssodisfati b’attenzjoni r-rekwiżiti kollha 
tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/EU
Artikolu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

(Ara l-emenda għall-Artikolu 3 - punt ea (ġdid))
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Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

(Ara l-emenda tal-Artikolu 1, paragrafu 3).

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

eb. it-turiżmu, meta l-attività turistika 
jkollha effetti sinifikanti fuq l-ekonomija 
lokali u reġjonali;

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni ta’ ċerti proġetti jista’ jkollha effett negattiv fuq l-attività turistika u 
għaldaqstant, effett dannuż fuq l-ekonomija tal-Istati Membri, b’mod speċjali fejn l-ekonomija 
ta’ Stat Membru tkun tiddependi ħafna fuq it-turiżmu.

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-proġetti elenkati fl-Anness II, l- Għall-proġetti elenkati fl-Anness II, 
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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."

imressqa għall-eżami ta’ kull każ għalih 
skont l-Artikolu 4(2), 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.

Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-karatteristiċi ambjentali msemmija 
fl-Artikolu 3 li x'aktarx ikunu affettwati 
b'mod sinifkanti;

(e) il-karatteristiċi msemmija fl-Artikolu 3 
li x'aktarx ikunu affettwati b'mod 
sinifkanti;

Ġustifikazzjoni

L-ambitu u l-livell ta’ dettall tal-informazzjoni fir-rapport ambjentali m’għandhomx ikunu 
limitati biss għal karatteristiċi ambjentali.

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 5a (ġdid) li ġej hu miżjud:
(5a) Għal proġetti transfruntiera, l-Istati 
Membri u l-pajjiżi ġirien involuti 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex jiżguraw li l-awtoritajiet 
kompetenti rispettivi jikkooperaw biex 
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jipprevedu b’mod konġunt stima tal-
impatt ambjentali transkonfinali unika 
integrata u koerenti minn stadju bikri tal-
ippjanar, skont il-leġiżlazzjoni applikabbli 
dwar il-kofinanzjament tal-UE.
Fil-każ ta’ proġetti ta’ trasport tan-
netwerk tat-trasport Ewropew, l-impatt 
potenzjali fuq in-netwerk tan-Natura 2000 
għandu jiġi identifikat billi tintuża s-
sistema TENTec tal-Kummissjoni u s-
softwer tan-Natura 2000 u alternattivi 
possibbli.

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ proġetti ta’ infrastruttura tat-trasport, għandu jsir użu konġunt tal-għodod tal-IT 
tal-RTE-T u tan-Natura 2000 biex l-problemi potenzjali jiġu evitati fi stadju bikri.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 7 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ proġetti transkonfinali ta’ 
interess komuni fil-qasam tat-trasport 
inklużi f’wieħed mill-kurituri spjegati fl-
Anness I tar-Regolament li jistabbilixxi l-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, l-Istati 
Membri għandhom jiġu involuti fil-ħidma 
ta’ koordinazzjoni tal-konsultazzjonijiet 
pubbliċi. Il-koordinatur għandu jiżgura li 
jseħħ proċess estensiv ta' konsultazzjoni 
pubblika mal-partijiet interessati kollha u 
mas-soċjetà ċivili waqt l-ippjanar ta' 
infrastruttura ġdida. Fi kwalunkwe każ, 
il-koordinatur jista' jipproponi modi kif 
jiġi żviluppat il-pjan tal-kuritur u kif dan 
jiġi implimentat b'manjiera bbilanċjata.
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Ġustifikazzjoni

Fil-proċessi tal-konsultazzjonijiet pubbliċi għandu jsir użu minn dawk li jkunu qed 
jikkoordinaw il-kurituri tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport ħalli jiġu identifikati fi 
stadju bikri kwalunkwe problemi potenzjali li jistgħu jinqalgħu, filwaqt li dak li jkun iżomm 
f’moħħu li fi proġetti transkonfinali hemm involuti aktar diffikultajiet.

Emenda 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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:

Għandha tingħata kunsiderazzjoni xierqa 
lir-riżultati tal-konsultazzjonijiet u tal-
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:

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 6(8) tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus jitlob li tingħata “kunsiderazzjoni xierqa” lill-
eżitu tal-proċedura tal-parteċipazzjoni pubblika: ir-rekwiżit li hu anqas kostrinġenti skont id-
Direttiva attwali li jiġi żgurat li d-deċiżjoni tal-awtorità kompetenti “tqis” il-proċedura tal-
parteċipazzjoni pubblika għalhekk mhuwiex konsistenti mar-rekwiżiti tal-Konvenzjoni ta’ 
Aarhus.

Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

sommarju tal-kummenti li waslu skont l- sommarju tal-kwistjonijiet imqajma skont 
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Artikoli 6 u 7; l-Artikoli 6 u 7;

Ġustifikazzjoni

Is-subparagrafi (c) u (d) se jagħtu l-informazzjoni meħtieġa biex l-iżviluppatur u l-pubbliku 
jiġu informati dwar kif is-sejbiet tal-istima ambjentali (li ssir mill-iżviluppatur), ir-risponsi 
tal-konsultazzjoni u kwistjonijiet rilevanti oħra jkunu wasslu lill-awtorità kompetenti għad-
deċiżjoni tagħhom.

Emenda 17

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-fażi ta’ kostruzzjoni u kemm ta’ 
dik operazzjonali, sabiex tiġi vvalutata l-
implimentazzjoni u l-effettività mistennija 
ta' miżuri ta' mitigazzjoni u kumpens, u 
sabiex jiġu identifikati kwalunkwe effetti 
negattivi mhux mistennija u tiġi ffaċilitata 
azzjoni korrettiva.

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat li l-monitoraġġ ikopri l-fażi tal-kostruzzjoni u l-fażi operazzjonali, li huma 
relevanti ħafna fl-implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ trasport.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 3
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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. Dawn is-sejbiet 
għandhom jitressqu lill-awtorità 
kompetenti u jitqiegħdu għad-
disponibilità tal-pubbliku.

Ġustifikazzjoni

Biex ikun żgurat li l-monitoraġġ ikopri l-fażi ta’ kostruzzjoni u dik operattiva, għandu 
jitressaq lill-awtorità kompetenti u r-riżultati għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku.

Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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.

Ġustifikazzjoni

Biex tkun konsistenti mal-paragrafu 1 tal-Artikolu 9

Emenda 20

Proposta għal direttiva
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Artikolu 1 – punt 11
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati b'konformità mal-
Artikolu 12b, dwar id-dettaljar u mhux is-
supplimentazzjoni tal-kriterji tal-għażla 
elenkati fl-Anness III u l-informazzjoni 
msemmija fl-Annessi II.A u IV, sabiex 
tadattahom għall-progress xjentifiku u 
tekniku.

Emenda 21

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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].

Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-
Artikolu 12a għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin
minn [OPOCE jekk jogħġbok daħħal id-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva].
Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux 
iktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem 
tal-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega ta’ 
setgħa għandha tiġi estiża 
awtomatikament għal perijodi ta’ żmien 
identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali 
estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 
qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.
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Emenda 22

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 1
Direttiva 2011/92/UE
Annexe II a – point 3 – subpoint b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

L-arja għandha tiġi inkluża bħala riżorsa naturali ukoll.

Emenda 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

L-arja għandha tiġi inkluża bħala riżorsa naturali ukoll.

Emenda 24

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



PE510.526v02-00 16/17 AD\940225MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem (eż. dawk 
minn kontaminazzjoni tal-ilma jew tniġġis 
tal-arja);

ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem (eż. dawk 
minn kontaminazzjoni tal-ilma jew tniġġis 
tal-arja u storbju inklużi vibrazzjonijiet);

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Anness III – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

in-natura tal-impatt; in-natura tal-impatt, inkluż l-għadd ta' 
impjiegi maħluqa;
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